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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a avut loc marți, în sta
țiunea Neptun, ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat 
stadiul desfășurării campaniei de recol
tare a păioaselor. Pornind de la faptul că 
în unele județe această lucrare agricolă 
esențială este rămasă în urmă, Comitetul 
Politic Executiv a indicat să se concen
treze toate forțele pentru strîngerea fără 
pierderi a recoltei in toate zonele țării. 
Totodată, este necesar să se acționeze 
pentru realizarea în cursul unei săptămîni 
a însămînțării culturii a doua. îndepli
nirea acestei sarcini cere o mobilizare ge
nerală a forțelor tehnice și a forței de 
muncă din toate unitățile agricole de stat 
și cooperatiste, a tuturor oamenilor mun
cii de la sate.

Comitetul Politic Executiv a indicat, de 
asemenea, să se ia măsurile cele mai 
energice pentru strîngerea în întregime a 
furajelor. In județele in care există supra
fețe mari cu finețe, să se asigure sprijinul 
corespunzător pentru cosirea și strîngerea 
la timp a recoltei. Se impun, de aseme
nea, măsuri pentru strîngerea paielor de 
pe suprafețele unde s-au recoltat orzul și 
griul.

Comitetul Politic Executiv a trasat 
sarcină organelor județene de partid și 
de stat, tuturor organelor agricole să pre
gătească din timp măsurile pentru desfă
șurarea in cele mai bune condiții a arătu
rilor și insămințărilor de toamnă, acordîn- 
du-se cea mai mare atenție asigurării 
densității corespunzătoare a plantelor, 
pentru crearea premiselor realizării unei 
recolte bogate in anul viitor.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
stadiul aplicării hotărîrilor C.C. al P.C.R., 
Consiliului Național al Oamenilor Muncii 
și indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind generalizarea in anul 
acesta a săptăminii de lucru reduse de 
46 de ore, precum și măsurile ce se im
pun în vederea trecerii din anul 1982, 
pină la sfirșitul cincinalului, la săptămîna 
de lucru de 44 de ore in toate sectoarele 
de activitate.

S-a indicat ca, în acest scop, minis
terele, centralele, întreprinderile să aplice 
cu fermitate în toate unitățile economice 
programele și complexul de măsuri sta

bilite. Numai prin creșterea productivității 
muncii, a producției fizice și nete, a cali
tății produselor, realizarea producției- 
marfă vindută și încasată și a producției 
de export, sporirea eficienței economice 
în toate sectoarele de activitate se va 
asigura înfăptuirea prevederilor Progra
mului partidului și hotărîrilor Congresului 
al Xll-lea privind reducerea duratei săp- 
tămînii de lucru — expresie a grijii parti
dului și statului de a crea oamenilor mun
cii din țara noastră condiții tot mai bune 
de muncă și de viață, pe măsura succe
selor dobîndite în construcția socialistă.

In acest sens, Comitetul Politic Executiv 
a cerut tuturor ministerelor economice, 
centralelor industriale, consiliilor oameni
lor muncii din întreprinderi, organizațiilor 
de partid din toate unitățile economice să 
mobilizeze pe toți cei ce muncesc la reali
zarea în cele mai bune condiții a sarcini
lor de plan la toți indicatorii, la întărirea 
ordinii și disciplinei in toate sectoarele de 
activitate, la reducerea, în continuare, a 
costurilor de producție, a consumurilor 
de energie, combustibil și materii prime. 
Trebuie înțeles că pentru reducerea săp
tăminii de lucru este necesar să se reali
zeze aceeași producție intr-un timp mai 
scurt, ceea ce impune creșterea normelor 
de producție, sporirea suplimentară a 
productivității muncii. Va trebui discutată 
în fiecare întreprindere modalitatea con
cretă de realizare a acestei sarcini esen
țiale pentru introducerea săptăminii de 
lucru de 46 de ore.

Comitetul Politic Executiv a indicat Con
siliului Central al U.G.S.R., C.C al U.T.C., 
Consiliului Național al Femeilor, Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, Comi
siei centrale pentru turismul de masă ca, 
pe măsura reducerii săptăminii de lucru, 
să acorde o atenție sporită organizării 
timpului liber al oamenilor muncii, desfă
șurării unei intense activități culturale, 
sportive, turistice, cu un bogat conținut in
structiv și educativ.

In continuare, Comitetul Politic Executiv 
a ascultat o informare, prezentată de to
varășul llie Verdeț, prim-ministru al gu
vernului, în legătură cu activitatea delega
ției române care a participat la lucrările 
ședinței a XXXV-a ordinară a Sesiunii 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, 
ținută la Sofia, în perioada 2—4 iulie 1981.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
delegația țârii noastre a acționat în spiri
tul mandatului încredințat, pentru intensi
ficarea colaborării economice și cooperării 
în producție între țările membre ale 
C.A.E.R. - pe baza egalității depline în 
drepturi, avantajului reciproc și întrajuto
rării tovărășești — în vederea sporirii maxi
me a eficienței economice a producției, 
asigurării optime pentru aceste țări a ne
cesarului de perspectivă al economiilor na
ționale de combustibili, energie, materii 
prime, utilaje moderne, produse ali
mentare și bunuri de larg consum, în con
formitate cu prevederile Programului 
complex.

Comitetul Politic Executiv apreciază ca 
pozitive rezultatele ședinței și prevederile 
adoptate de aceasta în legătură cu direc
țiile principale ale colaborării economice 
și tehnico-științifice.

In cadrul ședinței s-a relevat că o se
rie de probleme ale cooperării intre țările 
membre nu au fost încă soluționate și că 
este necesar să se intensifice eforturile 
pentru rezolvarea lor in interesul accele
rării progresului economico-social al fie
căreia din aceste țări. O importanță deo
sebită au în acest sens asigurarea cu ma
terii prime și energie a țărilor membre ale 
C.A.E.R., dezvoltarea specializării și coope
rării în producție, colaborarea in dome
niul științei și tehnicii, transformarea 
următoarelor două cincinale intr-o pe
rioadă a cooperării intensive în producție 
și tehnico-științifice.

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
necesitatea intensificării colaborării eco
nomice multilaterale a României cu fie
care din țările socialiste membre ale 
C.A.E.R., ca și cu toate celelalte țâri so
cialiste, pe baza avantajului reciproc, in 
interesul propășirii fiecăreia în parte.

Aprobind activitatea desfășurată de 
delegația română la recenta ședință a 
C.A.E.R., Comitetul Politic Executiv a tra
sat ca sarcină Consiliului de Miniștri, mi
nisterelor, celorlalte organe centrale să ia 
toate măsurile pentru realizarea integrală 
a hotărîrilor convenite în cadrul ședinței 
a XXXV-a ordinară a sesiunii Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

* 'i
Comitetul Politic Executiv a soluționat, 

de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

Noi peisaje arhitectonice 
la Tîrgu Mureș

Pe șantierul întreprinderii de utilaj minier Tg. Jiu

Trei luni avans în executarea lucrărilor de investiții

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
Ambasadorul Spaniei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit marți. în stațiunea 
Neptun, pe Jose Carlos Gonzalez-

Campo Dai Re, ambasadorul Spaniei 
la București, in vizită de rămas bun, 
in legătură cu încheierea misiunii 
acestuia în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire desfășurată intr-o atmosferă 
cordială.

Ambasadorul Nigeriei
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit în cursul zilei de marți. în 
Stațiunea Neptun, pe Adeuga Adeku-

oye, ambasadorul Republicii Federa
le Nigeria la București, în vizită de 
rămas bun, în legătură cu încheierea 
misiunii acestuia în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire desfășurată lntr-o atmosferă 
cordială.

------------------------------------------ -X

Oamenii muncii din agricultura județului Olt 
au încheiat recoltarea griului

Telegrama adresată Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu

Puternic însuflețiți de Ideile și 
sarcinile cuprinse in magistralele 
dumneavoastră expuneri Ia Con
gresul a] II-lea al întregii țărănimi 
și la Congresul al II-lea al consi
liilor oamenilor muncii, mobilizați 
de îndemnurile, indicațiile și sfatu
rile pe care ni le-ați dat, mult iubito 
și stimate tovarășe secretar general, 
cu prilejul recentelor vizite de lucru 
in județul Olt, oamenii muncii din 
agricultura acestor meleaguri rapor
tează cu bucurie și legitimă mindrie 
că astăzi au încheiat recoltatul griu
lui. A fost cea mai scurtă campanie 
agricolă de vară din istoria acestor 
locuri.

Sub conducerea organelor șl or
ganizațiilor de partid, folosind mai 
bine, așa cum dumneavoastră ne-ați 
indicat, forța de acțiune a activului 
de partid, mecanizatorii, cooperato
rii și specialiștii au fost mobilizați 
pentru îndeplinirea cu răspundere a 
angajamentului asumat in progra

mul unitar de măsuri ca județul Olt 
să devină zonă cu producții agricole 
mari, încheind in primul an al ac
tualului cincinal, intr-un timp scurt, 
recoltarea orzului și griului de pe 
întreaga suprafață planificată.

Vă raportăm, mult stimate și iubi
te tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că anul acesta, așa cum 
ne-ați cerut, întreaga recoltă obți
nută a fost transportată direct din 
cimp Ia bazele de depozitare, redu- 
cînd astfel la minimum pierderile 
de recoltă. Sintem mobilizați și ac
ționăm cu toate forțele ca in urmă
toarele zile să ne îndeplinim obliga
țiile către fondul de stat.

Organizind temeinic munca, se ac
ționează in două schimburi și in 
schimburi prelungite la eliberarea 
ultimelor suprafețe de paie, la în

cheierea insămințării culturilor du
ble și la executarea arăturilor de 
vară, la întreținerea culturilor pră- 
șitoare, care, spre bucuria noastră, 
au o stare de vegetație bună, se 
recoltează intens legumele, fructele 
și furajele.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, că 
nu vom precupeți nici un efort, că 
vom face totul ca noua revoluție din 
agricultură să cuprindă in profun
zime și lucrătorii de pe ogoarele ju
dețului Olt, aducindu-ne astfel con
tribuția la realizarea programului de 
dezvoltare al agriculturii in actualul 
cincinal, adoptat recent de Marea 
Adunare Națională, și, pe această 
cale, la ridicarea patriei pe trepto 
tot mai inalte de bunăstare, progres 
și civilizație.

Comitetul județean Olt al P.C.R. 
Consiliul popular județean

în pagina a IlI-a, relatări din județe privind desfășurarea sece
rișului și a însămînțării celei de-a doua culturi.

La Combinatul 

petrochimic 

„Solventul" — 

Timișoara 

0 nouă instalație
In probe tehnologice
La Combinatul petrochimic 

„Solventul" din Timișoara a in
trat in probe tehnologice instala
ția de polietilenă de joasă pre
siune, care are o capacitate de 
50 000 tone pe an. Noua instala
ție este dotată cu aparatură cu 
profil de rafinărie de sinteză 
organică și macromoleculară, de 
condiționare și prelucrare a ma
selor plastice. Utilajele dinami
ce au fost produse cea mai mare 
parte in întreprinderi construc
toare de mașini și chimice din 
țară. (Cezar Ioana).

Foto: E. Robitsek

Insă, vezi, 
ei s-au gîndit...

Invenția despre care 
va fi vorba in cele ce 
urmează îmi aminteș
te, prin simplitatea și 
ingeniozitatea ei. fabu
la „Cuiul" de Tudor 
Arghezi. Privind spre 
cuiul proaspăt născocit, 
unul dintre cei din jur 
a decretat cu superio
ritate: „Dragul meu / 
Așa cui tăceam și 
eu / Poate chiar mai 
dichisit, / Insă vezi, nu 
m-am gîndit!" Or, cu 
aceleași cuvinte orgo
lioase poate fi privi
tă și invenția a- 
ceasta, compusă din 
două tuburi introduse 
unul în celălalt și pre
văzute cu o deschiză
tură. Ele sînt instalate 
la coama halelor cu 
animale mici (pui, 
purcei, viței etc.), acolo 
unde se ridică aerul 
cald și nociv, plin de 
gaze și vapori. Aerul 
cald și viciat intră prin 
deschizătura tubului 
mare și este eliminat 
afară, în timp ce aerul 
proaspăt de afară intră, 
în sens invers, prin 
tubul subțire și se în
călzește pină la 20 
de grade, din contactul 
cu tubul încălzit. In 
felul acesta. în hală 
intră aer curat, uscat 
și cald in locul noxe
lor eliminate prin tiraj 
natural. Avantajul este 
foarte mare tată de 
cheltuielile minime. 
Căci aerul cald este

curent, mai cu seamă 
în anotimpurile frigu
roase, pină la jumăta
te. Aceasta ar fi latura 
economică a invenției, 
atit de importantă în 
contextul actualei crize 
de energie.

Dar se mai adaugă 
apoi avantajele în ma
terie de Igienă, de sa
lubritate. Vaporii re
zultați din respirația și 
transpirația micilor a- 
nimale, gazele rezulta-

de Al. ANDRIȚOIU

preluat de grupul de
climatizare existent și
propagat în hală. re-

jducînd consumul de

te din dejecții și din 
așternutul putrezit (de 
paie, de coji de semin
țe de floarea-soarelui) 
făceau grea munca în 
hale. Picurii de apă a- 
dunați pe tavan cădeau 
pe hainele îngrijitoare
lor ca într-o ploaie 
continuă.

Pare paradoxal, dar 
invenția cu tuburile 
concentrice s-a născut 
dintr-un... ordin minis
terial. Este vorba de 
ordinul 76 din 1979 
promulgat de Ministe
rul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, cu 
privire la baremul de 
umiditate din halele 
cu animale. Umiditatea 
creseîndă împînzea ha
lele cu o ceată irespi
rabilă și stirnea senti
mentul de frig. Doi in
gineri constănțeni, unul 
constructor și unul zo
otehnist. au căutat fel 
și fel de soluții pentru

rezolvarea acestei pro
bleme, pină ce a ful
gerat frumos ideea cu 
tuburile îmbucate. In
ginerul constructor este 
Ion Grădinaru de la 
o întreprindere cu o 
mulțime de inițiale: 
IUTIFPEC (citiți și 
minunați-vă, oameni 
buni 1) și care se ocupă 
cu îmbunătățiri fun
ciare, proiectări și exe
cuții în construcție. 
Lucrind mult pentru 
construcțiile în agri
cultură, el s-a legat 
sufletește de destinele 
ei și am rămas sur
prins cînd, călătorind 
spre o stațiune-pilot a 
invenției sale. Grădi
nara vorbea despre 
problemele agrare cu 
dexteritate de specia
list. Or, invențiile se 
nasc din marile pasi
uni și din orizonturile 
mereu redeschise ale 
cunoașterii.

Inginerul zootehnist 
este Constantin Neno
vici — actualmente di
rector la Complexul 
pentru îngrășarea tine
retului taurin Torto- 
manu, județul Con
stanța — un vechi și 
mereu nou explorator 
în lumea stenică și 
miraculoasă a agricul
turii și zootehniei. Pre
zenta lui în Invenție 
este de combustionant 
și catalizator, nu nu
mai prin teorie, ci și
(Continuare 
in pag. a V-a)

Opinia publică... nu se miră. 
Opinia publică acționează

Pornind de la un act huliganic, sancționat de lege, de la descifrarea surselor care l-au 
generat — la afirmarea necesității de a interveni la timp, hotărît, de a desfășura o 

eficientă muncă educativă

Ansamblul Pieței Teatrului Națio
nal din Tirgu Mureș — una din cele 
mai reușite realizări de acest gen 
— este numit, pe drept cuvint, de 
localnici și vizitatorii orașului de pe 
Mureș o adevărată bijuterie arhi
tectonică. Noul ansamblu cuprinde, 
intre altele, moderna clădire a Tea
trului Național, cu o sală de spec
tacole cu 596 locuri ; supermagazi- 
nul „Luxor" și „Luxor junior", pa
tru unități de alimentație publică, 
hotelul ,,Continental" cu aproape 300 
de locuri, dat recent in funcțiune, 
precum și blocuri de locuit cu peste 
200 de apartamente. Pasajul subte
ran și parcajele din împrejurimile 
ansamblului asigură aprovizionarea 
magazinelor din zonă și spații de 
parcare pentru un mare număr de 
autoturisme. In realizarea ansam
blului (operă a arhitectului Con

stantin Săvescu, din București) s-a 
ținut seama de valoroasele tradiții 
ale arhitecturii locale tradiționale. 
Jocurile de umbră și lumină, create 
de geometria specifică a construcției 
(prin folosirea planurilor înclinate), 
cit și calitatea deosebită a execu
ției fac ca acest ansamblu să se în
cadreze armonios in noul peisaj ar
hitectonic al municipiului, care. In 
general, a cunoscut ample metamor
foze sub soarele generos al socialis
mului. Dovada : in prezent, la Tirgu 
Mureș se află in construcție cartie
rele „T 3“ și „T4“, care, împreună 
cu celelalte două ansambluri de locu
ințe — „T 1“ și „T 2“ — vor număra, 
în final, 30 000 de apartamente. Alte 
blocuri de locuințe s-au înălțat in 
cartierele „1 Noiembrie", „Mure
șeni" și „Ady". (Gheorghe Giurgiu).

Constructorii, mon- 
torii și instalatorii do 
pe șantierul între
prinderii de utilaj 
minier Tg. Jiu au ob
ținut un avans de 90 
de zile în realizarea a- 
cestui important obiec
tiv din industria con
structoare de mașini a 
județului Gorj. Prime
le capacități ale uni-

Suplimentar, 100
Colectivul Centralei 

termoelectrice de la 
Mintia — Deva a li
vrat sistemului ener
getic national 100 mi
lioane kWh energie 
electrică peste sarci
nile de plan la zi. Plu-

tății — profilată pe 
producerea de excava
toare cu rotor și cupe 
de mari capacități, 
mașini de haldat, de 
alte utilaje destinate 
dotării carierelor de 
lignit din Oltenia și 
din alte zone carboni
fere ale tării — se află 
în stadiu final de con
strucție, echipe spe-

milioane kWh
sul de producție a fost 
obtinut exclusiv pe 
seama creșterii randa
mentului instalațiilor 
și agregatelor ca ur
mare a organizării ju
dicioase a producției 
și a muncii. De notat

cializate efectuind in 
prezent montajul uti
lajelor tehnologice. Si
multan, în unități de 
profil din tară a în
ceput pregătirea do
cumentațiilor și a fa
bricației celor dinții 
produse pentru a fi 
asimilate de colectivul 
întreprinderii din Tg. 
Jiu. (Agerpres).

energie electrică
faptul că in cursul a- 
nului s-au efectuat re
vizii tehnice la toate 
grupurile generatoare, 
fapt care a condus la 
creșterea siguranței 
lor în exploatare și la 
reducerea consumului 
propriu de energie.

Nu e dată, cind se fac publice diferite manifestări 
antisociale, reacția celor care-i cunosc pe făptași este 
una de consternare, de indignare, de revoltă. „Cum 
s-a putut săvirși un asemenea act ?“ — exclamă inte
rogativ unii. Ori : „Nu mă mir, era de așteptatI" — 
se pronunță, tranșant, alții.

Ce s-ar putea înțelege din astfel de replici ? 
Pe de o parte faptul că, pentru, unii, izbucnirile huli
ganice, de încălcare a legii in general, apar așa, din 
senin. De aici și mirarea, consternarea lor. Pe de 
altă parte, faptul că un comportament sau altul, con
trar normelor moralei socialiste, era intuit și se aș
tepta doar... confirmarea acestei intuiții.

Astfel de reacții — de înțeles pină la un anume 
punct — ridică in prim-planul atenției și o altă în
trebare : „Unde trebuie căutați germenii răului din- 
tr-o comportare reprobabilă ? Ce anume ii generează 
și cum se poate acționa împotriva acestei surse ?“ 
Întrebări normale, firești, cu atit mai mult cu cit se 
știe că opinia publică, pentru a-și demonstra viabili
tatea ei, nu trebuie... să se mire, ci trebuie să acțio
neze prompt, ferm, eficient. In cele ce urmează vom 
încerca să descifrăm, intr-o întreprindere bucureșteană, 
tocmai cauzele care au determinat e fractură morală, 
învățămintele ce decurg de aici.
...Uzinele „Republica" 

din Capitală. Intr-un ate
lier (de întreținere electri
că), in pauza de la ora 
zece, reporterul discută cu 
cițiva muncitori tineri și

vîrstnici despre doi tineri 
care, in urmă cu mai bine 
de un an, fiind pe atunci, 
amindoi, tovarășii lor de 
muncă, au intrat in con
flict cu... ordinea publică șl

au constituit obiectul unui 
dosar penal la Judecătoria 
sectorului 3. Ispășindu-și 
pedeapsa (un an închi
soare), ei s-au întors în 
uzină. Unul chiar aici, la 
vechiul său loc de muncă 
(D.T.), celălalt (I.B.) tn altă 
secție. Ce făcuseră : buni 
prieteni, intîrziaseră într-o 
zi într-o berărie și, pe dru
mul de întoarcere spre că
minul uzinei, s-au urcat 
în autobuz, dar „au uitat" 
să-și composteze biletele. 
Două controloare I.T.B. 
i-au găsit fără bilete, au 
vrut să le perceapă amenda 
de rigoare, dar ei au res
pins violent această idee.

Extras din declarația lui 
D.T. : „Le-am adresat (con
troloarelor — n.r.) cuvinte 
vulgare însoțite de injurii 
care nu pot fi reproduse pe 
hîrtie". Au ajuns la miliție. 
Anchetă, proces, condam
nare...

Ion Chirnogeanu, mun
citor mai virstnic (il ține 
acum tn itinga sa pe

D. T.) : „Vino, măi, și tu ai
cea, că despre tine e vor
ba 1 Eu cred că a fost un 
accident. Din cauza băutu
rii. Că multe lucruri rele 
se întimplă din cauza asta 
atunci cind oamenii întrec 
măsura".

Să reținem deci Ideea : 
un om, un tinăr mai ales, 
poate fi proiectat pe o cu 
totul altă traiectorie a vie
ții sale, în miezul unei 
drame personale lntr-o 
singură clipă de nesăbuin
ță, clipa in care a dus la 
gură primul pahar... în 
plus. Clipa pierderii con
trolului. Simpla, comoda 
etichetare — „a fost un ac
cident și atit" — nu este 
însă de natură să spulbere 
întrebările firești ridicate 
pe marginea acestui caz.

Gheorghe Tudorache, 
maistru : „Asemenea lu
cruri se întimplă in special

Mihai CARANFIL
(Continuare în pag. a II-a)
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Două milioane 
de piini

Girla Mare, Vrata, Pristol, 
Gruia, Pătulele... In mănoasa 
cîmpie mehedințeană de lingă 
Dunăre se obțin in acest an 
producții de griu record. Meca
nizatorii se întrec și ei cu 
timpul pentru ca toată produc
ția iă fie pusă cit mai repede la 
adăpost, pentru ca nici un bob 
să nu se piardă. Cinci dintre ei, 
Alexandru Olteanu, Ion Mănces- 
cu, Constantin Țamblac. Nicolae 
Sabău și Tudorel Lățea (toți de 
la S.M.A. Gruia), au recoltat cu 
combina, in medie, cite 45—50 
tone griu zilnic. Împreună, pină 
acum ei au strins deci, prin neo- 
dihna de zile și nopți, griu 
pentru două milioane de piim.

I
I
I
I
I
I
I

I Au înflorit merii! I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Ion Miu ne scrie cu bucurie 
eă are o mindrețe de livadă in 
curtea proprie : peste o sută de 
meri, peri, caiși, pruni, vișini Și 
alți pomi fructiferi. In privința 
producției de mere este sigur că 
se va afla „pe primul loc. dacă 
nu in țară, pe județ cu siguran
ță". De ce ? Pentru că va avea 
două producții — una timpurie 
(prin binefacerile obișnuite ale 
naturii) și alta tirzie (datorită 
unei împrejurări curioase). Îm
prejurarea a fost că, după înflo
rirea merilor la timpul lor, pe 
unul s-au cuibărit omizile; a în
grijit cu migală pomul (mai bine 
mai tirziu !), astfel că,' după ce 
primele flori și frunze s-au us
cat, acum au început să crească 
altele, care vor da rod spre sfir- 
șitul toamnei.

Cine dorește să vadă curiozi
tatea să poftească în vizită : sa
tul Ursoaia, comuna Icoana, Olt. 

Un fapt 
de la I.T.B....

Scena se repetă zilnic (dimi
neața după ora opt și seara 
după ora zece) : stai in stație și 
prin față iți defilează — cu vi
teză de " 
autobuze
Motivul ? Se retrag la garaj. 
Bine, bine, dar nu e păcat să cir
cule goale pe distanțe mari 
(unele — SI, 83, 93, 85, 86 — stră
bat Bucureștiul dintr-un capăt la 
celălalt), cind normal ar fi să 
transporte călători pină acolo 
unde merg? (Precizăm : nu e 
vorba de mașinile defecte !).

Manipulanții de la tramvaie, 
ce-i drept, opresc și procedează 
cum trebuie. Șoferii de pe au
tobuze și troleibuze insă sfidea
ză o asemenea îndatorire. Ori 
și-a retras direcția l.T.B. direc
tivele in acest sens și nu 
noi ?!

...Si unul 
de la C.F.R.

Zile de aglomerație și de 
continuu în Gara de Nord, 
poarta dinspre Calea Griviței 
îmbulzeala e și mai mare, se 
produc busculade și apar chiar 
incidente intre călători și perso
nalul de la uși, pentru simplul 
motiv că, de curind, cineva a 
gindit de-a-ndoaselea : peronul 
fiind împărțit în două alei, pe 
ușa din dreapta scrie „Ieși
re", iar pe cea din stingă „Intra
re". Oamenii sint obișnuiți nor
mal, adică circulă pe dreapta 
(cum dealtfel se procedează și 
la celelalte porți ale gării), cefe
riștii de ordine vor să respecte 
musai tăblițele afișate invers 
și-i trimit pe cealaltă parte, ast
fel că e lesne de înțeles ce se in- 
timplă pe-acolo cind noii sosiți 
în Capitală se grăbesc spre oraș, 
iar alți cetățeni, la fel de gră
biți, se îndreaptă spre tren. C- 
mai toți au bagaje 1

raliu — troleibuze și 
goale care nu opresc.

știm

flux
La

Si

Pionierii 
din Ciumbrud

Ca toți școlarii de vtrsta 
pionierii din Ciumbrud (Alba) 
au și ei vacanță. Se odihnesc, se 
joacă, dar vor să fie și de folos 
satului, că in zi de vară pină-n 
seară e timp de toate. Au luat 
in primire două loturi de la 
C.A.P., iar zilnic iși fac și o nor
mă la cimp. In două săptămini 
au săpat 50 ari de sorg și un 
hectar cu porumb. Spor la lucru l

Chilipirgiii
El : Radu Nicolae, șofer pe • 

cisternă a S.M.A. Robănești 
Ea : Maria Petre, din 

! de motorină 
  Drumurile și intere
sele lor s-au intilnit in ziua de 
~~ dumnealui i-a umplut
... ..... , cu motorină, unul, 
două, trei butoaie... pină cind, 

Ila al optulea, a apărut miliția.
Judecata s-a făcut pe cei 1 ?05 

litri incărcați, înmulțiți cu 2 lei 
— cit fixaseră prețul de chilipir. 
Și sentința va fi pe măsură !

Clemența 
nu era de ei

Vasile Ioniță Și Petre Mihai, 
din Curtea de Argeș. au fost 
condamnați pentru aceeași cul-

I
I
I
I
I
I
I(Dolj). Ea : Mc 

Balș, amatoare 
clandestină. Dru

129 iunie : 
dumneaei,

I
I

lor,

I
Ipă : abandon de familie. Proce- 

dind in spiritul legii, judecătoria 
locală a dovedit clemență, hotă-

I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
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Irind ca pedepsele să fie execu

tate la locul de muncă. Numai 
că celor doi numai de muncă nu 
le ardea. Au chiulit zile in (ir, I ---- ..------- chefuri 

r/î nni- •Iba s-au mai și așezat pe chefuri 
și scandaluri, profitind că uni- * 
tățile cărora le-au fost incredin-

Ițați (Întreprinderea de exploa- I 
tare a lemnului și sectorul de I 
construcții civile) nu-i suprave-

pentru orice
| cojoc, aceeași instanță și-a revo

cat hotăririlb, cei doi fiind obli- . 
Igați să-și ispășească pedepsele I 

în închisoare.

I

gheau.

ICum legea are ac 
cojoc,

I
Rubrică realizată de
Gheorqhe MITROI 
și corespondenții „Scinteil

tie a ne măsuru forțele tu noi înșine!"
■> ■>

....Cum să facem noi nave pe un 
cimp gol 7 Dumneavoastră chiar cre
deți că e posibil așa ceva, tovarășe 
director ?“.

Alt specialist, confruntat cu ase
menea întrebări, s-ar fi lăsat poate 
el însuși dominat de povara lor. Dacă 
ești un bun cunoscător al dificultăți
lor construcției de nave nu poți să nu 
admiți că ele aveau ca punct de ple
care nu incăpățînarea oamenilor de a 
nu vrea să facă ceva, ci convingerea 
că un vas — care urmează să repre
zinte pavilionul românesc peste mări 
și țări — are nevoie mai întîi de 
crearea unei baze 
corespunzătoare. Dar 
Iulian Chiorea
nu, învestit cu 
răspunderea de a 
conduce simultan 
atît construcția 
șantierului nr. 2 
Mangalia, cit și 
fabricația primei 
nave, nu avea 
îndoieli. Școala 
specialist și comunist 
datele omului învățat 
și să învingă. A fost 
muncitor într-o renumită citadelă a 
clasei muncitoare — Atelierele C.F.R. 
Cluj. Drumul spre Institutul politeh
nic Galați, pe care l-a absolvit ca șef 
de promoție, a trecut prin fosta facul
tate muncitorească, terminată la Cluj. 
Opțiunea pentru intrarea în partid 
s-a produs în 1946, deci în plină pe
rioadă de luptă tenace „care pe 
care", de sacrificii.

Avea un asemenea om, cu o aseme
nea experiență de muncă și viață, 
dreptul să fie încercat de îndoieli că 
nu poate fi îndeplinită una din cele 
mai importante sarcini care i s-au 
încredințat vreodată ? Omenește, 
poate. Dar ca om din „prima linie" — 
cum sînt comuniștii și cum s-a com-

mai 
tehnico-mate riale 

el, comunistul

dreptul să aibă 
formării lui ca 

are toate 
să lupte 
mal întîi

Se extinde rețeaua 
cooperației 
de consuni

portat in toți anii de cind poartă acest 
titlu — nu-și putea lua și 
luat acest drept. A răspuns 
modest, tuturor întrebărilor : 
spunem nu înainte de a ne 
forțele cu noi înșine. Cineva 
bui să înceapă și în acest fel : odată 
cu șantierul să construiască și o navă. 
Dacă vom reuși — și eu cred că vom 
reuși — cu atît mai mare va fi sa
tisfacția noastră".

Din acest moment a început să se 
lucreze la o premieră absolută 
în construcția de nave românești. 
Odată cu terminarea docurilor uscate 
— un fel de hale industriale fără 
acoperiș — a fost gata și construcția

nu și-a 
simplu,. 
„Să nu 
măsura 
va tre-

>'S'-

DE A
primei nave. Elementul de noutate, 
de premieră, era însă altul. Era gata 
nava, dar nu erau gata docurile pen
tru lansarea ei la apă. Iar a aștepta 
terminarea construcției docurilor în
semna a aștepta cel puțin incă un 
an. însemna, altfel spus, a imobiliza 
zilele și nopțile, energia și tot ce au 
investit atîția oameni, cu atita dărui
re. timp de mai bine de doi ani ! 
„Statul major" al șantierului — 
secretarul organizației de partid de 
atunci, Emil Ilie, directorul Iulian 
Chioreanu și colaboratorii lor apro- 
piați (inginerii, toți comuniști, Oc
tavian Seracin, Tiberiu Burtea. Maria 
Leonard ș.a.) — nu puteau depune 
„armele". Și a îndrăznit. Scoaterea 
porților care aveau o greutate de 400 
tone, o deschidere de 42 m și o înălți
me de 18 m prin singurul loc existent 
(M 480), echivala cu mutarea unui 
munte din loc, pe soluția cu... bile. 
Era, evident, cea mai riscantă, dar.

așa cum arătau calculele (și s-au fă
cut și refăcut de nenumărate 
aceste calcule) și cea- mai eficientă. 
Celelalte două, 
multă siguranță ca reușită in sine a 
operației, aveau nu puține, dezavan
taje economice. Și cum riscul, atunci 
cind e bine calculat, e apanajul oa
menilor îndrăzneți, soluția cea. mai 
grea, cea mai operativă și cea mai 
eficientă a reușit I Trebuia !

...Așa s-a scris istoria primei nave 
fabricate la Mangalia, din familia ce
lor de 55 000 tdw. Dar pentru con
structorii de aici — deși despre nava 
„Calatis" se știe și acum, după datele 
furnizate de „Navrom", că „se com

portă cel mai 
bine" — ea repre
zintă... trecutul.

Odată cu creș
terea șantierului, 
care astăzi se în
tinde pe zeci de 
hectare, au cres- 

Pedagogii pri- 
școli de creștere 

a șantierului și a 
și sînt tot comu-

În căutarea sticlei perfecte
De citeva zile, cetă

țenilor din municipiul 
Alba Iulia care cum
pără lapte li se refuză 
o parte din sticlele pe 
care le predau in 
schimb. Deși luni și 
ani .de zile au circulat 
și ambalaje ușor știr
bite (sistemul simplu 
de capsulare a sticle
lor cu lapte permite 
acest lucru), dintr-o 
dată, sticlele bune pină 
„ieri" nu mai sint 
bune acum. Discuții, 
nedumeriri. .

— Nedumeriți sîn- 
tem și noi — ne-a 
spus tovarășul Eugen 
Popescu. directorul 
Întreprinderii comer
ciale de stat pentru 
mărfuri alimentare si 
alimentație publică. 
Hotărirea a fost luată 
unilateral de către 
furnizor. Întreprinde
rea de industrializare 
a laptelui. Dintr-o dată 
au anunțat că nu mai 
primesc decît „sticle 
perfecte". Sticle care 
pină acum au fost fo
losite în cele mai bune 
condiții sint dintr-o 
dată scoase din cir
cuit. Și noi am rămas

cu stocuri șl nu știm 
ce să facem cu ele. 
Blochează spatiile din 
unități.

Ce zice furnizorul 7 
Cum justifică măsura 
luată 7

— Noi recuperam 
din rețea șl sticle știr
bite — ne-a spus to
varășul ing. Octavian 
Bona, directorul uni
tății. în ultima vreme 
procentul de pierderi 
ne îngrijora. Atunci, 
în colectiv, la nivelul 
conducerii întreprin
derii. am stabilit a- 
ceastă măsură. Dorim 
ca în circuit să existe 
numai sticle în stare 
perfectă. Cu acest pri
lej, în întreprindere 
am clasat 2 600 sticle.

Explicația este ac
ceptabilă pină la un 
punct. Nu toate sticle
le care pleacă cu lap
te de la I.I.L. sint per
fecte. Dacă însăși mă
sura cu refuzul subit 
al ambalajelor defecte 
era de natură a pro
duce greutăți cumpă
rătorilor și comerțu
lui. ceea ce nu mai 
comportă nici o scuză 
e faptul că, de la în

treprindere. continuă 
să plece spre rețea 
sticle ciobite. Căpăce- 
lul le acoperă defec
tul, dar intervin dis
cuții, apar nemulțu
miri.

— Vom analiza a- 
cest aspect, vom întări 
C.T.C.-uI, vom discuta 
cu comerțul, ne asi
gură directorul I.I.L. 
Alba.

Poate că era mai 
bine să se fi procedat 
astfel de la început. 
Și să nu se uite că in
teresul general impu
ne lungirea ciclului de 
utilizare a ambalaje
lor. Pină acum prac
tica a dovedit că sti
clele pentru lapte, 
spre deosebire de al
tele. au o viată mai 
lungă, chiar și așa, cu 
cite o imperfecțiune. 
Dacă, din rațiuni obi
ective. măsura trebuia 
totuși luată, ea tre
buie aplicată uniform 
și corect. Nu cu exces 
de zel cind e vorba de 
alții si cu superficia
litate cind e. vorba de 
cei care au inițiat-o. 
(Ștefan Dinică).

ori
deși prezentau mai

cut și oamenii, 
cepuți ai acestei 
rapidă și paralelă 
oamenilor au fost 
niștii. Șantierul nr, 2 Mangalia se 
află acum la construcția, celei de-a 
6-a nave. Și nu produce numai pen
tru flota românească, ci și pentru ex
port. Că nu e ușor să pătrunzi, chiar 
de la început, in această competiție 
a celor mai buni constructori de nave 
e de la sine înțeles. începuturile di
ficile ii dezarmează pe unii, pe alții 
însă îi ambiționează. Cei de la S.N. 
nr. 2 Mangalia sînt hotăriți să-și de
monstreze lor înșiși că fac parte din 
a doua categorie — a ambițioșilor, 
începuturile mai grele i-au călit și-i 
călesc pentru bătălii lungi și sigure.

Deși incă tînăr, șantierul se numă
ra în rîndul primelor 5 șantiere ca 
mărime din țară. Dar etapa a doua 
de dezvoltare abia a început î Odată 
cu ea și aspirația către tehnica de 
virf în construcțiile navale. Dotarea 
șantierului cu macarale- de. mare ca
pacitate a permis temerarilor de la 
început să îndrăznească și mai mult. 
Manevrarea unor secții de 500 tone — 
una din cele mai grele și competente 
operații în construcția de nave — se 
face acum aici ca și cind s-ar fi făcut 
de cind lumea. Și știți cu cine 2 Cu 
cadre tehnice tinere care, în propor
ție de 70 la sută, au primit dispense 
pentru lipsa de vechime spre a pu
tea fi promovate ca șefi de secții, șefi 
de ateliere de proiectare, șefi de com
partimente de tehnologie ! Dar toți 
sau aproape toți au devenit aici co
muniști, au învățat aici să lupte, și-au 
însușit o stare de spirit sănătoasă — 
au învățat de a nu spune nu înainte 
de a gîndi, de a analiza atent, de a 
calcula totul, de a încerca. Așa gin- 
desc astăzi tinerii ingineri Constan
tin Horez. șeful secției I, Traian Pe
trescu, șeful secției montaj, George 
Mardare, Ion Ene, Ștefan Mușat — 
și ei ingineri cu importante munci de 
răspundere în șantier. Așa gindesc și 
acționează și muncitorii — comuniștii 
Ion Niță,. Mihai Ghinescu. Florea 
Frunzulică și mulți, mulți alții. 
Aproape toți cei 5 000 de constructori 
navali, cîți numără in prezent șan
tierul.

Constantin PRIESCU

Cooperația de consum din jude
țul Mureș dispune de peste 1 100 
de magazine și unități de alimen
tație publieă. Odată cu sporirea 
fondului de marfă, pentru îmbună
tățirea aprovizionării populației din 
mediul rural s-a urmărit și extin
derea in mod corespunzător a re
țelei de magazine. Supercoopurile, 
supermagăzinele și complexele co
merciale, organizate pe principii 
modeme de comerț, desfac o gamă 
largă de mărfuri. Printre cele mâl 
reprezentative unități ale coopera
ției de consum se numără super- 
magazinele din Sovata, Sărmașul, 
Sîngeorgiu de Pădure, Fintînele, 
Lunca Bradului, Iemut și altele.

Totodată, cooperația de consum 
din județ și-a dezvoltat mult și re
țeaua de unități turistice, amplasă- 

^jte in locuri deosebit de pitorești.

Pe șoseaua internațională E 15. la 
intersecția drumurilor Tg. Mureș — 
Brașov cu Sovata — Tîmăveni, in 
localitatea Bălăușeri. a fost con
struit hanul turistic „Dealul viilor", 
amplasat intr-o frumoasă zonă vi
ticolă.

Apreciate de vizitatori sint și u- 
nitățile hanul „Stejeriș", situat la

7 km de Tg. Mureș, pe șoseaua spre 
Brașov, hanul „Ursul negru" din 
Sovata-sat, cabana „Gălăoaia" din 
apropierea localității Răstolița, ca
bana „Șoimilor" de lingă Stînceni. 
cabana „Stejarul" — Tirnăveni și 
cabana „Salcimul" de lingă Luduș, 

în fotografie : hanul „Ursul ne
gru" — Sovata.

ACTIVITATE MAI BUNĂ
ÎN SOLUȚIONAREA SCRISORILOR,

sesizări și reclamații mai puține
In activitatea de soluționare a 

scrisorilor oamenilor muncii un rol 
Important revine colegiului județean 
de partid, el avind sarcina să con
troleze sistematic modul în care or
ganele și organizațiile de partid, de 
stat, de masă și obștești,, conducerile, 
unităților socialiste din județ aplică 
hotăririle de. partid și de stat in 
acest domeniu.

Pentru a răspunde cit mai bine 
acestor cerințe, s-a asigurat o instruire 
aprofundată a comisiilor de oameni 
ai muncii pentru scrisori și audi
ențe, de pe lingă comitetele sau 
birourile organizațiilor de partid, in
cit să-și cunoască exact atribuțiile și 
să le îndeplinească integral, la un 
grad superior de eficientă.

Un ajutor concret în munca noastră 
l-a constituit îmbunătățirea sistemu
lui de evidentă și organizare a mun
cii, atit la nivelul comitetului jude
țean de partid, cit și la unitățile de 
bază teritoriale — îmbunătățire reali
zată in primul rînd prin trecerea de 
Ia „evidența globală" a dinamicii și 
problematicii scrisorilor și audiențelor, 
la o evidență a problemelor reieșite 
din scrisori și audiențe pe fiecare 
localitate sau unitate economică din 
cadrul județului. Aparent, s-ar putea 
crede că este vorba doar de un sim- 

' piu aspect tehnic, dar in realitate 
această metodologie a permis să se 
cunoască mai bine în fiecare moment 
problemele ce-i preocupă pe oamenii 
muncii dintr-o zonă sau alta a jude
țului, a localității și chiar in unități, 
înlesnind comitetului județean de 
partid să-și orienteze forțele în strîn- 
să concordantă cu problemele ri
dicate. de viață, de cetățeni. Tot- 
odată, acest sistem de lucru, a per-, 
mi.ș o îmbunătățire a informării de 
partid asupra principalelor probleme 
pe care le ridică oamenii muncii, a 
deficiențelor ce se mai manifestă în

unele domenii de activitate, adoptîn- 
du-se măsuri corespunzătoare.

Ținînd seama de faptul că un 
număr mare de scrisori adresate co
mitetului județean de partid sint 
cercetate și soluționate la nivelul 
secțiilor și sectoarelor acestuia, pre
cum și de necesitatea informării 
secretariatului comitetului județean 
de partid asupra concluziilor analizei 
sesizărilor, s-a adoptat un sistem de 
lucru operativ : secretarul comitetu-

Din experiența 
Colegiului județean Neamț 

al P.C.R. privind 
activitatea de rezolvare 
a scrisorilor oamenilor 

muncii

lui județean de partid care răs
punde de domeniul de activitate res
pectiv vede în prealabil scrisorile, dă 
indicații asupra modului de rezolvare, 
urmărind apoi răspunsurile la scriso
rile soluționate, măsurile propuse și 
modul cum se acționează.

Un rol important în îmbunătățirea 
muncii cu scrisorile și audiențele l-a 
avut controlul sistematic, lună de 
lună, organizat cu prioritate de cole
giul județean de partid in localitățile 
și unitățile socialiste de unde sosesc 
mai multe scrisori și reclamații. pen
tru a cunoaște cauzele care le gene
rează.

A fost acordată o atenție sporită 
unor scrisori Cu uri conținut mai deo
sebit, în sensul că acestea sint cerce
tate și soluționate de colective ale 
comitetului județean de partid (co-

OPINIA PUBLICĂ

Cu mîinile în
Sint comune in ju

dețul Ialomița, ca A- 
lexeni, Armășești, 
Grindu, Nuci, ale căror 
cooperative de consum 
iși depășesc lună de 
lună propriile angaja
mente la achiziționa
rea din gospodăriile 
țărănești a ouălor, 
păsărilor, a altor pro
duse agroalimentare 
pe care le livrează la 
fondul de stat. Alte 
cooperative. Sălcioara 
sau Coșereni, dispun 
de aceleași condiții 
materiale, dar nu rea
lizează nici măcar un 
sfert din planul de a- 
chizitii.

Am văzut nemijlo
cit cum stau lucrurile 
in comuna Sălcioara. 
Aici e președinte al 
cooperativei de con
sum tovarășul Ion 
Buzică. L-am găsit cu 
mîinile in șolduri în 
fata biroului unității. 
Am aflat de la preșe
dintele cooperativei 
cifre aproape incredi
bile : pe trimestrul I 
din acest an — de e- 
xemplu — din 500 kg

șold și cu camioanele goale
carne de pasăre, cit 
trebuia să se achizi
ționeze, au fost pre
luate și livrate nu
mai... 6 kg. Din planul 
de 50 000 de ouă a „re
alizat" doar a zecea 
parte — adică 5 000. 
Pe trimestrul doi lu
crurile se repetă, a- 
proape Identic.

După cum se știe, 
realizarea planului de 
achiziții depinde in 
primul rînd de activi
tatea între săteni a 
colectivului cooperati
velor de consum. Cum 
se prezintă din acest 
punct de vedere lu
crurile la Sălcioara 7 
Achizitorul, din cite 
ne-au spus țăranii, 
cind e. cind nu e in 
comună, iar cind vine 
trece prin sat aproape 
în goană. Nici ceilalți 
funcționari ai coope
rativei nu dau semne 
de mai multă răbdare 
in legătura lor cu te
renul. cu producătorii.

încît se poate spune 
— cine stă cu mîinile 
in șold sau la cafelu-

țe rămine cu camioa
nele goale. Dealtfel, 
apatia conducerii coo
perativei de consum 
în cauză fată de sar
cina de a asigura in 
dublu sens schimbul 
de mărfuri sat-oraș 
se vede și din inexis
tența unor sectoare de 
producție proprii. Ig- 
norînd indicațiile și 
planul cooperativei. în 
comună nu există nici 
o secție-anexă pentru 
creșterea păsărilor.

Sălcioara nu consti
tuie singurul aseme
nea caz. Discutind cu 
tovarășul Iordan Co- 
calcu. vicepreședinte 
al Uniunii județene a 
cooperativelor de con
sum. direct răspunză
tor de achiziții, ni s-a 
spus că, pe județ, si
tuația nu e foarte mult 
diferită de aceea din 
comuna ' Sălcioara. 
Ceea ce constituie un 
motiv in plus să se 
treacă la fapte, la mă
suri concrete pentru 
îndreptarea acestei si
tuații. (Gh. Graure).

(Urmare din pag. I) 
 t-------------------------------------- --------------

cu tinerii veniți din afara 
orașului. Din multe cauze. 
Cu ei trebuie să fim mai 
atenți și nu știu dacă s.in- 
tem întotdeauna. D. T. 
era un băiat bun. Aici in 
producție n-am avut cu el 
dificultăți. începuse să se 
descurce bine. Deși imi dă
deam seama că oarecari 
influențe proaste începu
seră să-l cuprindă pe ici, 
pe colo. Mai ales de cind 
devenise prieten bun cu . 
I.B. Cu I.B. da, am a-
vut probleme. A trebuit 
să-I și sancționez de citeva 
ori. Vedeți dumneavoastră, 
la rîndul lui, a fost și el 
influențat de un oarecare 
mediu. Mediu propice pen
tru huliganism".

Chirnogeanu : „Mai sint 
și căminele pentru nefami- 
lișți care, aici la noi, au 
cam fost scăpate

„Ce se

din

l

mină...".
Reporterul : 

tîmplă acolo 7“
Chirnogeanu : 

ce se întîmplă, 
parcă ți-ar fi 
treci pe 
anumită

Petre 
„Miliția 
pe acolo".

Rep. : „De ce trebuie să 
se ducă acolo miliția 7“

Un alt tînăr, 
Lupu: „Ca să facă

Rep. : „Miliția 7 
sînt căminele 7“

tn-
știu„Nu

dar uneori 
teamă să 

lingă ele de la o 
oră încolo".
Grama, un tînăr : 

nu se prea duce

Lucian 
ordine". 
Ale cui

Tînărul : „Ale uzinei".
Rep. : „Și atunci de 

n-ați face voi ordine dacă 
spuneți că acele cămine vă 
aparțin 7 Ce este un cămin 
muncitoresc dacă nu o casă 
pe care colectivul uzinei o 
pune la dispoziția celor mai 
tineri dintre muncitorii lui 
pină iși vor întemeia și ei 
o familie, un cămin pro
priu 7“

Maistrul Tudorache : 
„Aveți dreptate. Eu mai 
merg din cind în cind pe 
acolo și știu ce se intîtn- 
plă. Nu prea sint contro
lați băieții, e multă dezor
dine, e ca o casă a nimănui, 
unde face fiecare ce vrea".

Ulterior, reporterul a 
avut, pe tema aceasta, o 
discuție și cu președintele 
comitetului sindicatului din 
întreprindere și a reținut 
intenția de a se interveni 
pentru instaurarea ordinii 
și a unui mod civilizat de 
viață in căminele 
miliști.

Revenind, să 
deci și ideea că 
huliganism al celor doi n-a 
fost chiar un accident. N-a 
apărut din senin, ci din at
mosfera înnorată a unor 
condiții prielnice. Meditînd 
puțin pe marginea lor, nu e 
greu deloc să constatăm că 
acestd condiții sint, la rîn- 
dul lor, favorizate de — hai 
s-o numim elegant — nein
tervenția 
in cazul

ce

de nefa-

reținem 
actul de

opiniei de masă, 
de față a opiniei

muncitorești, care, așa cum 
se' arăta mâi sus, nu tre
buie doar... să se mire, ci să 
acționeze hotărit, prompt. 
Toți cei de față cunoșteau 
cel puțin una dintre cau
zele răului. Anume „atmos
fera" din căminul in care 
locuia D. T. O cunoșteau și 
atita tot. N-am înțeles că ar 
fi avut vreodată cineva 
ideea de a se organiza o in
tervenție hotărîtă din par
tea factorilor educativi ai 
uzinei pentru a se întrona 
in căminele ce-i aparțin o 
atmosferă de viață ordona
tă, disciplinată, cu reguli 
stricte, cu un riguros control 
asupra comportărilor. Re
guli care există în orice fa
milie, in orice cămin. Si
gur, aici in uzină, in orele 
de muncă, cei doi au simțit 
tot timpul rigoarea opiniei 
acestor oameni. Dar în 
afara orelor de muncă 7

Un tînăr, Nicu Cazacu : 
„Despre comportamentul in 
producție noi facem aici 
discuții ori de cite ori este 
nevoie. Nu neapărat ședin
țe. Discuții libere, colegiale 
și omenești, 
de drastice 
cazul.
vine careva _____  ..
mitem acasă și mai discu
tăm cu el și a doua zi. Nu 
numai pentru că în mese
ria noastră se cere ca omul 
să fie în plinătatea forțelor 
sale, ci și pentru că ome
nește nu este voie să-ți 
bați joc de munca ta și a

Dar suficient 
__ atunci cind e 
De exemplu, dacă 

amețit, îl tri-

celorlalți. 
respectată 
vine".

Maistrul 
maistru sînt atent la com
portamentul tuturor pentru 
că am această răspundere. 
D.T., de pildă, nu poate să 
spună că nu l-am dădăcit 
cit trebuie. Este, tinere 7 
(„Este, meștere !“). Dar ce 
fac acești tineri după ce 
pleacă de aici, vedeți, în
trebarea asta nu ne-am 
prea pus-o. Mă refer la ti
nerii care n-au aici în oraș 
o familie. Singura lor fa
milie de aici am fi noi. 
Dacă-i învățăm cum să 
muncească, ar trebui să-i 
învățăm și cum să trăiască 
frumos și curat".

O concluzie la 
tem subscrie în

Aparent, cazul 
D.T. și I.B. s-a 
Băieții s-au întors Ia mun
ca lor, cu învățătura de 
minte necesară. In ce-1 
privește pe D.T. toți 
cei prezenți la discuția 
noastră au ținut să preci
zeze că-1 vor avea sub a- 
tenție in continuare, că vor 
avea grijă să scoată din el 
un meseriaș foarte, bun și 
un om întreg.

Dar, pentru ca alte ca
zuri asemănătoare să nu 
mai apară, e incă destul de 
făcut. Așa cum a reieșit 
din însăși dezbaterea de 
mai sus, declanșată spon
tan, omenește, la fața lo
cului.

Munca trebuie 
așa cum se cu-
Tudorache : „Ca

care pu- 
totalitate. 
celor doi 
încheiat.

lective conduse de membrii biroului 
sau secretariatului sau de către cole
giul de partid). In raport cu conclu
ziile desprinse s-au luat măsuri 
corespunzătoare față de neajunsurile 
semnalate, trăgindu-se Ia răspun
dere cadrele de conducere care nu-și 
îndeplineau Obligațiile și atribuțiile 
legale". Astfel. în acest an un număr 
de membri cooperatori din comunele 
Bahna și Români au adresat comite
tului județean de partid scrisori in 
care sesizau că nu se respectă hotă- 
ririle de partid și legile țării pri
vind dezvoltarea zootehniei și creș
terea producției animaliere. Cercetîn- 
du-se la fața locului problemele se
sizate, membrii colegiului județean de 
partid au constatat un șir de nea
junsuri, rezolvindu-se, totodată, cu 
acest prilej, numeroase probleme pri
vind creșterea efectivelor și sporu
rile în greutate la animale, realizarea 
producțiilor de lapte etc. Au fost 
luate, Ia fata locului, măsuri pentru 
a asigura baza furajeră stabilită prin 
planul de producție și într-o struc
tură corespunzătoare. Au fost aju
tate conducerile C.A.P. să-și întoc
mească planuri de perspectivă pentru 
dezvoltarea zootehniei și creșterea 
producției animaliere etc. Concluziile 
desprinse au fost dezbătute în ple
nare extraordinare ale comitetelor 
comunale de partid cu activul.

A intrat in practica muncii noastre 
ca, după cercetarea scrisorilor adre
sate de grupuri de cetățeni, conclu
ziile și măsurile luate să fie prezen
tate in cadrul colectivelor de oameni 
ai muncii din unitățile respective. Așa 
s-a procedat la întreprinderea de tri-| 
cotaje ,.8 Martie" din P. Neamț. în
treprinderea de fire și fibre poliami- 
dice Roman, C.A.P. Grumăzești, unde 
s-au dezbătut unele deficiențe in 
organizarea muncit și a producției, ca 
și in stilul și metodele de muncă 
folosite de unele cadre de conducere. 
La fel. pornindu-se de la faptul că 
sint unii cetățeni care se judecă ani 
de zile cu rudele sau vecinii pentru 
diverse probleme sau neînțelegeri și 
se adresează mereu organelor de 
partid, s-au dezbătut aceste cazuri în 
adunări de sindicat. U.T.C.. O.D.U.S, 
adunări cetățenești, creindu-se astfel 
colectivului respectiv posibilitatea de 
a-și spune părerea și a lua atitudine 
fată de asemenea manifestări.

Audierea cetățenilor la locul de 
muncă este apreciată de oamenii 
muncii ca o formă eficientă de lăr
gire a contactului nemijlocit Cu pre
ocupările lor, creează posibilitatea so
luționării problemelor la fața locului, 
în mod concret și operativ, această 
formă fiind extinsă atit la nivelul 
comitetului județean de partid, cit și 
in municipii, orașe și comune.

Eficienta acestor măsuri este do
vedită, între altele, de faptul că in 
anul 1980 au fost adresate comitetu
lui județean de partid cu 29,5 la sută 
mai puține scrisori, cuprinzind soli
citări sau critici, decit în 1978, și cu 
32.1 la sută mai puține față de 1979. 
A scăzut, in același timp, cu aproape 
30 la sută și numărul sesizărilor a- 
dresate din județul Neamț organelor 
superioare de partid și de stat.

Desigur, nici pe departe nu putem 
spune că am rezolvat totul sau că 
nu mai avem nimic de perfecționat. 
■Caracteristic pentru activitatea pe 
care o desfășurăm in acest do
meniu este că în permanentă căutăm 
să aplicăm acele forme și metode do 
lucru care s-au dovedit eficiente, de 
natură să asigure fructificarea propu
nerilor, rezolvarea eficientă a pro
blemelor sesizate de oamenii muncii 
— forme și 
contribuție 
canismului 
noastre.

metode care aduc astfel o 
reală la funcționarea me- 
democratic al societății

ÎNDELETNICIRI RENTABILE PENTRU CETĂȚENI Șl PENTRU SOCIETATE

Constantin NICODIM 
președintele Colegiului județean 
Neamț al P.C.R.

NUTRIA-o specie prețioasă care crește ușor
• De ce scade numărul posesorilor de nutrii ? • Specialistul care le știe pe toate, dar 

nu e în stare să-ți spună nimic
Nutriile fac parte din rindul ani

malelor care aduc crescătorilor avan
taje deosebite : blana bine plătită 
pe piața internă, carnea — foarte 
gustoasă și hrănitoare. Creșterea 
acestor animale este ușoară și avan
tajoasă. Nutria se ’înmulțește și 
crește repede, ajunge în 12—13 luni 
la o greutate de 4—5 kg. Se crește 
ușor, mănîncă orice (în afară de... 
carne) : resturi menajere vegetale, 
coji de cartofi, foi de varză, partea 
verde și roșie a morcovului, gulii, 
sfeclă furajeră, lucernă. frunza vitei 
de vie. Cu o singură matcă, în doi 
ani se poate ajunge la 10 nutrii mari, 
plus 8—9 pui.

Ce reprezintă concret, economic, 
această cifră? Vîndute la stat, blănu
rile, la prețurile actuale, valorează 
aproximativ 7 000 lei. Iar dacă greu
tatea fiecărui animal ajunge Ia 5 kg 
(lucru pe deplin posibil) înseamnă 
circa 50 kg carne de cea mai bună 
calitate.

„Tocmai pe această bază solidă, 
relata tovarășul Valeriu Sîrbu — 
doctor în medicină veterinară la di

recția creșterii animalelor din 
M.A.I.A. .— sectorul de stat a în
ființat și el citeva ferme pentru 
creșterea nutriilor. Mai mult, in ac
tualul cincinal, numărul acestora va 
crește cu cel puțin 400 Ia sută".

Deși aceste animale sînt crescute șl 
în unitățile de stat, e bine totuși să 
amintim că. prin specificul întreți
nerii lor, sînt cit se poate de po
trivite pentru gospodăriile personale. 
Sînt ușor de hrănit, iar adăposturile 
pot fi ținute în curte, in pivnițe. In 
aceste condiții, avantajele creșterii 
nutriilor au fost, firește, sesizate de 
cetățeni. Tocmai de aceea, cu 3—4 
ani în urmă, se observa o veritabilă 
„explozie" în sectorul creșterii nu
triilor in gospodăriile individuale. 
Or, acum, cu toate avantajele ară
tate, numărul crescătorilor scade. 
De ce 7

Vom căuta, în continuare, să răs
pundem de ce tocmai in sectorul în 
care nu e nevoie de investiții a scă
zut interesul pentru această îndelet
nicire.

Sîntem pe strada Slobozia din

București, la nr. 44. Discutăm cu to
varășul Ion Minea, crescător de 
nutrii.

— Mă mir, ne relata el, că. față de 
avantajele mari pe care le oferă fie
cărui cetățean in parte și economiei 
naționale înmulțirea acestor anima
le, nu există din partea organelor 
agricole, a cooperativelor de consum, 
nici un fel de interes pentru încu
rajarea. in .continuare, a cetățenilor 
în această privință. Mai întîi de toa
te, în calitate de tehnician și crescă
tor de nutrii, doresc să mă refer la 
două mari dificultăți pe care le intil- 
nește orice crescător : 1) de multe ori, 
animalele provenite din aceeași matcă 
(pentru a Ie folosi blana cit se poate 
de bine) trebuie tăiate in același 
timp. Un crescător modest obține 
astfel deodată 30—40 kg de carne. Fi
rește, nu poate s-o consume singur. 
Ar trebui s-o vîndă. Dar... unde 7 In 
țară nu există nici un centru pentru 
prepararea acestei cărni, care este 
atît de gustoasă și apreciată ca
litativ. Propun de aceea ca la aba
toare să se creeze o secție specială

pentru sacrificat nutrii. In aceste 
condiții, crescătorul ar beneficia deo
dată și de prețul pieilor, pe care 
abatorul le-ar livra tăbăcăriilor, ca 
și la celelalte animale, și de prețul 
cărnii. Altfel, fiecare crescător de 
nutrii face cu aceste două produse 
de bază ce se pricepe : conservă bla
na cum poate, vinde carnea cui se 
găsește. Desigur, aceasta este o sim
plă propunere, organizatorii creșterii 
nutriilor, specialiștii de "la M.A.I.A. 
pot găsi soluții mai bune ; 2) Nu 
există in nici o localitate un centru 
specializat pentru vinzarea, cu preț 
de stat, a puilor de nutrii. în acest 
caz, un virtual crescător începător 
trebuie Să apeleze la un crescător 
mai vechi, care il sperie cu prețurile 
lui de „învoială", foarte piperate.

Pe sțr. Simion Busuioc nr. 18 
(lingă comuna Voluntari), gazda, to
varășul Gheorghe Nicola, ne invită 
să-i vizităm curtea. In fata casei, 
cuști pentru nutrii, una peste alta. 
15—20 de bucăți, fiecare construită 
pentru o familie, toate goale. De ce? — 
il întrebăm pe gospodar.

— Tocmai cind încropisem mica 
noastră „fermă", o boală, pe care nici 
acum n-o cunoaștem, a lovit aproape 
toate animalele. Fiul meu s-a zbătut 
zadarnic să cheme un veterinar. N-â 
venit nimeni, nu s-a putut face ni
mic. Nu există în București, după 
cit sînt informat, un centru veteri
nar anume la care să poți apela în 
asemenea cazuri.

Alți crescători de nutrii, intre care 
tovarășul Constantin Cojan (str. Agri

cultori Ar. 73), au propus ca, așa cum 
s-a. procedat în legătură cu popu
larizarea creșterii altor animale mici, 
să se procedeze și cu creșterea nu
triilor ; mai exact, să se difuzeze 
pliante, cuprinzind explicațiile și în
drumările necesare, cunoștințele de 
bază strict obligatorii. „N-adi mai fi 
obligați, ne spunea tovarășul Cojan, 
să ne luăm numai după ureche".

— Care sînt relațiile dv. cu crescă
torii de nutrii ? — l-am întrebat pe 
tovarășul Ion Tipu,. director în 
M.A.I.A. al direcției creșterii ani
malelor.

— Sporadice — ni s-a răspuns 
scurt și grăbit. Dar dacă doriți rela
ții mai ample despre creșterea nu
triilor, mergeți la asociația „Rom- 
blan". Acolo e un tovarăș Spiridon. 
El le știe pe toate.

Am fost la „Romblan", dar n-am 
aflat nimic. Asociația are alte preocu
pări. Păcat de drum... Dacă așa pro
cedează respectivul director și cu 
crescătorii de nutrii, nu e de mirare 
că' numărul acestora scade... .

Ne continuăm raidul, în municipiul 
Drobeta-Turnu Severin. Profesorul 
Dumitru Arvat și pensionarul Gheor
ghe Rădulescu, din str. Progresul, se 
ocupă de multă vreme cu creșterea 
nutriilor. Acum au 87 de capete. 
Greutăți 7 „Nu avem materialele ne
cesare — ne spune profesorul Arvat 
— pentru confecționarea cuștilor și a 
bazinelor de apă. Meseriașii particu
lari au însă din belșug. Nu e de mi
rare că eu apărut tendințe de spe

culă. Ți se oferă, de exemplu, sub 
formă de „chilipir", o cușcă la un 
preț de peste 1 000 lei. De aceea, am 
propune ca. special pentru crescătorii 
de nutrii, să se înființeze o unitate 
sau să se asigure. în cadrul unități
lor cooperatiste existente, servicii 
speciale care să execute bazine mici 
pentru apă. cuști ș.a.m.d. la prețuri 
raționale.

Discutăm diferite sugestii ale, cres
cătorilor de nutrii din Drobeta-Turnu 
Severin cu tovarășul Marin Pencea, 
director în centrala de achiziții a 
Centrocoop. Iată ce ne relatează : „Pe 
întreg teritoriul țării nici o coopera
tivă nu achiziționează nutrii, nu cum
pără carnea lor. nu construiește adă
posturi . pentru nutrii". De ce ? 
Am aflat că, pină acum, nimeni n-a 
încredințat cooperației sarcini pre
cise în această direcție...

în mod evident, asemenea manifes
tări de pasivitate vin în contradicție 
cu interesele economiei naționale, ale 
dezvoltării resurselor locale, ale auto- 
aprovizionării. care impun să se acor
de atenția cuvenită speciilor rentabile 
de animale pentru carne și blană, in
tre care și nutriile. Tocmai de aceea, 
organele competente, indiferent de 
sectorul pe care îl reprezintă, sînt 
obligate să ia toate măsurile pentru 
a stimula, în interesul populației și 
al statului, creșterea acestei specii de 
animale.

Gh. GRAURE 
Virgil TATARU 
corespondentul „Scinteil’
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TOATE MIJLOACELE MECANICE, TOATE FORȚELE 
SATELOR LA SECERIȘUL GRIULUI!

ÎN JUDEȚUL BUZĂU

VITEZA ZILNICĂ - DEPĂȘITĂ
Peste 100 unităti agricole din județul 

Dolj au încheiat secerișul griului

© In program de lucru prelungit, o combină recoltează intre 8 și 10 hectare © 
transportul paielor — toate atelajele © Ritmul la insămînțări a crescut

fapte in aparență mărunte, dar care 
demonstrează implicarea responsabi
lă a activiștilor de partid în campa
nia de vară, efortul de gîndire și de 
acțiune al celor care coordonează lu
crările direct în cîmp. Un alt argu
ment ne oferă Ștefan Mazilu, pre
ședintele cooperativei. „întreaga su
prafață planificată de 700 de hectare 
de culturi succesive după orz, or- 
zoaică și grîu a fost semănată, ba 
chiar și 100 de - hectare în plus, pen
tru că avem up sector zootehnic pu
ternic și sjntem hotărîți să asigurăm 
o' bază furajeră corespunzătoare".

Organizarea superioară a muncii, 
folosirea deplină a mijloacelor me
canice și a forței umane stau la baza 
activității ce se desfășoară în aceste 
zile în agricultura județului Buzău, a 
rezultatelor bune de care am amin
tit, Ca și la orz, lucrătorii ogoarelor 
buzoiene vor să se situeze printre 
primii care au -încheiat recoltarea. 
Faptele lor de muncă probează din 
plin această botărîre.

Lucian CIUBOTARU 
Dumitru DANAILA

Luni, mecanizatorii buzoieni au re
coltat 6928 hectare de grîu, cu 118 
hectare mai mult decit viteza zilni
că planificată. Este un record care 
arată că în toate unitățile au fost 
folosite din plin condițiile favorabile 
din ultimele zile. Marți, viteza zilni
că a fost din nou. depășită, de aceas
tă dată Cu peste 500 de hectare. A- 
ceasta înseamnă că, in medie, fieca
re combină a recoltat zilnic mal mult 
de 7 hectare. „Ritmul de lucru atins 
în ultimele zile creează condiții ca 
vineri, 17 iulie. întreaga suprafață 
cultivată cu grîu să fie recoltată — 
ne-a spus tovarășul Aurel Dan. se
cretar al comitetului județean de 
partid. Ne bizuim pe faptul că sint. 
numeroși combiner! care .recoltează 
cite 8—9 și chiar 10 hectare pe zi. 
N-a fost de la început așa. La orz 
au fost situații cînd combinele au aș
teptat cu buncărele încărcate din 
cauza modului defectuos de organi
zare a transportului și depozitării.- iar 
unii împuterniciți se. mulțumeau să 
înregistreze și să raporteze datele la 
județ. în această situație, comanda
mentul județean pentru agricultură a 
luat măsuri imediate".

Cum se pot recolta 10 hectare pe 
zi cu fiecare combină ? în primul 
rind. prelungind .ziua de lucru. La 
cooperativa agricolă Smeeni. de pil
dă. aceasta, a început ieri,, la ora 6,50 
dimineața. .

— Nu e prea devreme ? — îl În
trebăm pe inginerul-șef ăl consiliu
lui agroindustrial Smeeni. Ștefan 
Badea.

— Nu. La noi nu a căzut rouă, 
grîul e uscat și se poate lucra. Cu o 
condiție : să fie bine reglate tobele 
și să se înainteze in lan cu atenție 
și viteză mică. La fel procedăm și 
seara. Ziua de lucru . durează chiar 
14 ore. Dacă seara adie vintul. lu
crăm pînă nu se mai vede. Pentru 
noi. primele și ultimele ore reprezin
tă un cîstig.

Folosirea integrală a fiecărei ope 
de lucru, asigurarea operativă a 
transportului cu mijloace proprii 
explică în cea mai mare măsură rea
lizarea vitezei medii zilnice la recol
tat de 10 hectare pe combină la o 
producție de 4 200 kg de grîu la 
hectar.

în ritrti susținut se. lucrează și pe 
terenurile cooperativei agricole U- 
dați. . Notăm, și aici depășirea con
stantă a vitezei de lucru pe fiecare 
combină. Ne reține însă atenția mo
dul cum s-a acționat, pentru reduce
rea . decalajului intre seceriș și se
mănatul culturilor succesive. Tova
rășul Vasile Rusu, activist al corpi- 
tetului județean de partid, repartizat 
în campanie la această unitate, ne 
face un calcul : cu cele 9 combine 
recoltăm 75—80 hectare pe zi. Dar 
capacitatea zilnică a preselor de ba
lotat și a, mașinilor de adunat și că- 
pițat de care dispunem reprezintă 
abia jumătate din această suprafață. 

. Pentru reducerea decalajului., 150 de 
coopetatorj cu 46 de atelaje au eli
berat într-o zi și au transportat paie
le de pe 68 de hectare, cit reprezintă 
viteza de lucru a preselor de balotat 
pe două zile". Din inițiativa comite
tului județean de partid, asemenea 
acțiuni au fost organizate la sfirșițul 
săptăminii trecute în întreg județul, 
la care au participat peste 10 000 de 
cooperatori, cu 1 700 de atelaje. Așa 
s-a ajuns ca in momentul de fată 
decalajul dintre eliberarea terenului 
și semănat să fie de numai. 5 000 de 
hectare.

Si in alte unităti agricole se mani
festă o grijă deosebită pentru evi
tarea pierderilor de producție. Pe 
alocuri, unde griul a fost culcat de 
vint și nu s-au putut recolta meca
nic, echipe de cooperatori secerau 
spicele căzute. „Evităm astfel risipa 
și, totodată, protejăm combinele", a 
spus tovarășul Constantin Cirstea, 
președintele consiliului agroindustrial 
Padina. Chiar și in aceste condiții, 
C.A.P. Padina a reușit să recolteze 
700 de hectare din cele 1 000 de hec
tare cultivate cu grîu și să depășeas
că viteza zilnică. Merită reținut fap
tul că. atunci cînd ee ivesc situații 
deosebite, nu se așteaptă rezolvări 
din afară, se caută și se găsesc so
luții pe loc. așa cum este cazul cu 
sîrma pentru presele de balotat, cam 
oțeloasă, dar care a fost decălită la 
un simplu foc de paie, cu transportul 
a 1 220 tone de paie numai cu atelaje, 
economisindu-se importante canti
tăți de motorină, foarte necesară 
acum pentru celelalte lucrări. Sint

La

în. județul Dolj, prin buna organi
zare a muncii și folosirea la întrea
ga capacitate a utilajelor, campania 
de recoltare a griului a ajuns în sta
diul final. După cum am fost infor
mați la direcția agricolă județeană, 
pînă marți seara și în consiliile unice 
agroindustriale Boureni. Băilești, Ca
lafat, Ghidici, Horezu-Poenari, sece
rișul acestei culturi, a fost încheiat.

Ca atare, pînă in prezent, tntr-un 
număr de 20 de consilii agroindustria
le. cuprinzind peste 100 unităti agri
cole de stat și cooperatiste, recolta de 
grid a fost deja strînsă și pusă la a- 
dăpost. De remarcat este și faptul că 
întreprinderile agricole de stat au în
cheiat livrarea griului la fondul cen
tral al statului. (Nicolae Petolescu).
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STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI IN SEARA ZILEI DE 13 IULIE. Cifrele 
înscrise pe hartă reprezintă, în pocente, suprafețele recoltate in între
prinderile agricole de stat (cifra de sus) și in cooperativele agricole 
(cifra de jos). In cursul zilei de ieri, unitățile agricole de stat și coope

ratiste din județul Olt au încheiat secerișul griului

La volan -toți cei care știu
să conducă tractorul

în județul Mehedinți, 58 de unități 
agricole au încheiat recoltarea griu
lui. I " - ' -
altele 
bunei 
neața 
binele, 
marea 
se află cineva din conducerea u- 
nitățil. Ni se spune că este pre
zent președintele cooperativei agri
cole, Ion Ispășoîu. „Uitați-1 — zice 
mecanizatorul de lingă noi. E al 
cincilea din rîndul tractoarelor care 
ară. Președintele a început, munca 
odată cu ceilalți, zicîndu-ne că vrea 
să ne demonstreze că putem realiza 
viteza planificată la toate lucrările".

Așteptăm pînă ce tractoarele ajung 
cu brazda in punctul unde ne aflăm. 
De pe tractor coboară un om robust.

Iată un exemplu din multe 
i care demonstrează 
i organizări a

- la C.A.P. Vlădaia. Com- 
ln formație. înaintau 
de spice. întrebăm

roadele
muncii. Dimi-

prin 
dacă

cu părul încărunțit și cu fruntea 
scăldată în sudoare. E președintele 
unității. Ne informează despre 
Sul lucrărilor și, in curînd, 
la volan și continuă munca, 
altă solă terenul eliberat era 
mințat imediat.
Nicolae Bloancă, împuternicit pe 
timpul campaniei la această unitate, 
tocmai se oprește din lucru. Trei ore 
se aflase și el la volanul tractorului, 
la arat alături de ceilalți mecaniza
tori.

O zi de campanie la Vlădaia ne-a 
convins că atunci clnd și președintele 
și primarul se află la volanul tracto
rului ii urmează în cimp la muncă 
tot satul. $i. bineînțeles, ritmul mun
cii se amplifică tot mai mult, cu 
fiecare oră, cu fiecare zL (Virgiliu 
Tătarul

mer- 
urcă 
Pe o 
însă- 

Primarul comunei, 
împuternicit

Fiecare combină-la randament maxim!

In flux continuu - recoltat, pregătirea terenului șl semănatul culturilor succesive - Io CAP. Amara, județul Buzău 
Foto: C. Stoicescu

La ora 6 dimineața. Alexandru 
Dădîrlac, inginer-șef al cooperativei 
agricole din Rătești, județul Argeș, se 
afla in mijlocul formației de 21 de 
combine, aflată aici la post de mai 
multe zile. Inginerul, împreună cu 
combinerîi cercetau cu atenție spice
le pentru a hotărî momentul începerii 
lucrului. Le-a cerut să regleze la 
maximum tobele de la combine pen
tru a se face față unei eventuale 
umidități mai ridicate întîlnite în 
lan. La ora 9,30 combinerilor le-a fost 
înmînat ordinul de lucru și, rînd pe 
rind. au intrat în lanuri. Pînă seara 
la orele 21,30 nu s-au mai oprit 
decît Ia prinz cînd au servit masa 
caldă in cîmp. Rezultatul: fiecare 
din cei 21 a secerat cite 7 hectare 
cu griu. El se numesc Iile șl Florea 
Liță, frați. Cornel Falcă, Dumitru

Din primele zile
începută mai anevoios, din cauza 

umidității lanurilor, recoltarea griu
lui s-a declanșat în majoritatea uni
tăților agricole din județul Satu 
Mare. Pînă în seara zilei de 11 iulie 
s-au recoltat peste 26 300 hectare din 
totalul suprafeței de 42 300 hectare. 
Mal avansate sînt consiliile agroin
dustriale Sautău — 87 la sută : Odo- 
reu — 86 la sută ; Homorod — 68 la 
sută; Tiream — 63 la sută. După 
cum ne informează tovarășul Anton 
Kerekeș, director adjunct al ‘diresției 
agricole județene, - pentru ca actuala 
campanie de recoltare a griului să 
se Încheie in cel mai scurt timp. în 
fiecare consiliu agroindustrial s-au 
efectuat mișcări de formații de lucru. 
Acestea au fost dirijate in acele uni-

Mihalcea și alții. Luni s-a lucrat și 
mai intens. Totalul celor două zile 
bune de lucru: griul de pe 300 hec
tare secerat și transportat in bazele 
de recepție. „Dacă o ținem tot așa — 
în 5 zile terminăm recoltarea griu
lui", ne spune cu satisfacție in
ginerul.

Nu-i un caz singular. Toți mecani
zatorii din Argeș țintesc să realizeze 
viteze superioare la seceriș. Supra
fețe mai mari decît cele planificate 
au recoltat și formațiile de combine 
din cooperativele agricole Teiu. Su
seni, Strimbeni șl Humele. Ca ur
mare. într-o singură zi, in județul 
Argeș a fost strînsă recolta de pe 
7 000 hectare, s-au eliberat de oaie 
circa 3 000 de hectare și s-au tnsămln- 
tat cu culturi duble 1 000 hectare. 
(Gheorghe Cirstea).

-un ritm bun
tăți și pe acele sole unde grîul a 
ajuns la maturitate. Tot în scopul 
impulsionării recoltării, formațiile 
destinate acestei lucrări se deplasează 
de pe o solă pe alta numai pe timpul 
nopții. în scopul depozitării grabnice 
a recoltei, s-au asigurat de către uni
tăți mijloace de transport proprii și 
închiriate lingă fiecare formație. In 
felul acesta, transportul griului de pe 
cimp se efectuează chiar In ziua se
cerișului. neadmițlndu-se staționarea 
mijloacelor încărcate peste noapte în 
cimp. Trebuie însă semnalat că, față 
de ritmul bun înregistrat in consiliile 
amintite, unitățile din alte consilii — 
Hodod, Negrești-Oaș și Livada — 
suprafețele recoltate sint încă mici. 
(Octav Grutneza).

După doi ani, punem aceeași întrebare la întreprinderea „Neptun“-Clmpina:

CÎT DIN METALUL CONSUMAT 
SE REGĂSEȘTE ÎN PRODUSUL FINIT?

Iar răspunsul, din păcate, este tot nesatisfăcător
în urmă cu doi ani de zile pu

neam pe cîntar citeva piese tur
nate ...și.. .apoi, prelucrate .. in două 
unități învecinate din orașul Cim
pina, Rezultatul 7 Carcasa supe
rioară a redactorului 2 H 570, de 
pildă, executată de întreprinderea 
de piese turnate avea o greutate de 
167 kg. Pentru ca. după prelucrare la 
Întreprinderea învecinată „Neptun", 
aceeași piesă să ajungă la... 118 kg. 
Deci, aproape 60 kg metal — 
30 la sută din greutatea inițială 
a piesei — se transformau în șpan, 
nu se mai regăseau in produsul 
finit. „Este, intr-adevăr., cam mult" 
— afirmau, parcă și ei puțin sur
prinși, specialiștii din cele două 
unități. Dealtfel, in răspunsul pri
mit la redacție după apariția arti
colului („Șcințeia" din 17 iulie. 1979) 
se arăta printre altele că „vor fi 
analizate toate reperele cu adaosuri 
mari de prelucrare și se vor lua 
măsurile necesare pentru economi
sirea metalului".

lată-ne, așadar, după doi ani pu- 
nînd aceeași întrebare la întreprin
derea „Neptun“-Cimpina : cit din 
metalul consumat se regăsește in pro
dusul finit 7 „Rezultatele obținute sînt 
fără îndoială mai bune, ne spune 
tovarășul Iulian Coman, directorul 
întreprinderii. Prin reproiectarea 
unor produse, repararea sau reface
rea unor modele de turnare am reu
șit să reducem adaosurile de prelu
crare la . multe repere șt, implicit, 
consumul specific de m.etal. Totuși, 
nu putem afirma că. sintem pe deplin 
mulțumiți de piesele turnate pe care 
le primim. de la vecinii noștri. Am 
dezbătut in repetate rtnduri această 
problemă eu. întreprinderea de piese 
turnate din Cimpina. care ne livrează 
toate reperele din fontă, s-au făcut 
citeva ședințe de analiză și la comi
tetul orășenesc de partid, dar tot se 
mai întimplă să primim piese cu de
fecte de turnare său eu adaosuri 
de prelucrare mai mari decit cele 
stabilite Ia data omologării".

Am discutat și cu alț.i specialiști 
de la Întreprinderea „Neptun". Nu 
redăm-toate dialogurile purtate pen
tru că, în general, se ajungea cam 
la aceeași concluzie optimist-promi- 
țătoare : situația s-a mai îmbunătă
țit, dar sigur că este loe și de mal 
bine; facem tot ce se poate pentru 
reducerea consumului de metal. Si 
nu de puține ori interlocutorii noș
tri țineau să precizeze : totuși, in 
general consumul planificat de metal 
nu se depășește. Altfel spus, dacă 
indicatorii de plan sint respectați, de 
ce se inslștă attt de mult asupra 
consumului de metal 7 Intr-adevăr, 
de ee 7

în primul rind pentru eă, față de 
situația da acum doi ani, colaborarea 
dintre cele două unități — de piese 
turnate Si de prelucrare — din ora
șul Cimpina nu s-a îmbunătățit prea 
mult, „In special la talpa carca
selor, adaosul de prelucrare este exa
gerat de mare, ajungind uneori și la 
40 mm" — ne spune strungarul Ion 

Rădulescu, de la întreprinderea „Nep
tun". „Majoritatea carcaselor pe care 
le primim au adaosurile de prelu
crare depășite cu 10 și chiar 15 mm, 
precizează maistrul principal Ion Bu- 
tufei. Mă refer la carcasele reductoa- 
relor 3 Ch 1 470, 3 H l 220. 3 CB 900, 
la care adaosul de metal, este cu 
25—30 kg mai mara decit ar trebui. 
Culmea este că uneori carcasele au 
adaosuri prea mici și nu de puține 
ori piesele sint rebutate după ce » 
început prelucrarea lor".

Evident, am vrut să aflăm și punc
tul de vedere al furnizorului de piese 
turnate. Discuția avută cu tovarășul 
Virgil Marinescu, directorul între
prinderii de piese turnate, a fost 
lungă și încărcată cu multe amă
nunte de natură să ne demonstreze 
progresele înregistrate in privința 
economisirii metalului. Nu contes
tăm aceste progrese, dar multe din 
neajunsurile semnalate in urmă cu 
doi ani persistă șl in prpzent. Așa, 
de pildă, am cintărlt din nou clțeva 
carcase de la reductoareie 2 NA, 2 
H 360, 3 L, Unele aveau o greutate 
mai mare decit aceea Înscrisă tn fișa 
de omologare, altele cintăreau mai 
puțin. Lipsa de precizie la turnare 
era insă evidentă și intr-un caz și in 
celălalt. Cu toate acestea, carcasele 
erau înregistrate în evidența conta
bilă la greutatea înscrisă in fișa de 
omologare. Deci, la fel ca și in 
urmă cu doi ani, lipsă de Interes 
pentru îmbunătățirea preciziei de 
turnare și reducerea consumului de 
metal pornește de la un viciu de 
fond al colaborării dintre cele două 
unități : o piesă odată omologată este 
livrată si recepționată la greutatea 
respectivă indiferent de cit cintă- 
rește In realitate, adică de cantitatea 
de metal pe care o conține cu ade
vărat. Așa se explică șl faptul că de 
ani de zile nu s-a mal făcut nimic 
pentru reproiectarea și reducerea 
adaosurilor de prelucrare la unele 
repere.

După cum ne arăta tovarășul Vic
tor Duță. tehnician principal la în
treprinderea „Neptun", unele repere 
au fost omologate acum 8—9 ani și 
de atunci nu le-a mai cintărit nimeni 
pentru ca să se vadă cel puțin ce 
greutate au în realitate. Or, prin 
simpla comparare a unor cifre re
zultă că la o serie de repere adao
surile de prelucrare cîntăreșc prea 
mult în balanța consumului de me
tal, Așa, de pildă, carcasa inferioară 
de Ia redactorul 2 H 570 are o greu
tate brută de 243 kg, pentru ca după 
prelucrare să ajungă la... 194 kg,

în al doilea rind, consumul de 
metal la întreprinderea „Neptun" 
trebuie să facă obiectul unei analize 
serioase din partea organelor de spe
cialitate — și aceasta indiferent de 
felul cum se respectă prevederile 
de plan — pentru că însuși nivelul 
acestor indicatori permite transfor
marea in șpan a unei cantități imense 
de oțel sau fontă. Poate să pară de 
necrezut, dar dintr-o cantitate de 
peste 6 000 tone laminate feroase 

consumate anul trecut, rin produsele 
finite s-au regăsit măi puțin de 
2 900 tbne, ceea ce Înseamnă, că indi
cele de utilizare a metalului a fost 
de 47,3 la sută. .Deci, intr-un singur 
an, 3 000 de tone de oțel au fost 
transformate in adevărați munți de 
șpan. Situația nu se prezintă mai 
bine nici in acest an. După șase luni, 
consumul total de metal este mai 
mare cu 156 tone decit prevederile 
de plan. Această depășire este insă 
numai ca o picătură intr-un ocean 
dacă avem in vedere cantitatea imen
să de metal transformată in șpan. 
Practic, in primul semestru al anu
lui. indicele de utilizare a lamina
telor feroase a fost numai de 48 la 
sută, ceea ce Înseamnă că peste l 700 
tone de metal s-au transformat in 
șpan. oonturindu-se perspectiva ne
dorită ca „recordul" de anul trecut 
să fie chiar’ depășit. Dar risipa -- 
ca și cum nu ar fi fost și așa des
tul de mare — nu se oprește aici, 
în cazul pieselor turnate din fontă 
deși nu se urmărește indicele de uti
lizare a metalului, după aprecierile 
mai multor specialiști se pare că 
el nu este mai mare de 60—63 la 
sută.

Unii din specialiștii întreprinderii 
încearcă să acrediteze Ideea că indi
cele scăzut de utilizare a metalului 
se datorează profilului producției. 
Adică numărului. mare de roți din
țate care se execută in unitate, ceea 
ce trage după șine o mare pierdere 
de metal. Desigur, nu se poate con
testa acest fapt. Numai că însuși 
raportul dintre producția de roți 
dințate si consumul de metal se 
judecă după criterii învechite, de
pășite. Atita timp cit se ia o bară 
de cîteva sute de kilograme, și ee 
prelucrează ore in șir pentru a se 
obține o roată dințată de citeva 
zeci de kilograme, consumul de 
metal vă fi fără Îndoială exagerat 
de mare. Dar in ultimii ani in dife
rite unități s-au aplicat o serie de 
metode de turnare noi, de mare pre
cizie și eficiență. De ce nu se asi
gură o colaborare permanentă, mai 
bună cu unitățile furnizoare, cărora 
să Ii se prezinte nevoile reale ale 
întreprinderii 7 Chiar la întreprin
derea „Neptun" în ultima perioadă 
s-a construit . o secție nouă de 
forje. Numai că, din păcate, aici se 
practică matrițarea liberă, deși 
această metodă nu permite a preci
zie prea mare de forjare a pieselor 
și determină creșterea consumului de 
metal.

La întreprinderea „Neptun" sînt 
încadrați peste 200 de ingineri, subtn- 
ginerl, maiștri și tehnicieni, ceea ce 
înseamnă că Ia 10 muncitori revine 
un cadru tehnic. O forță care poate 
și trebuie să fie mai bine folosită. O 
forță care trebuie să acționeze mai 
eficient pentru reducerea consumului 
de metal.

Ion TEODOR 
Constantin CĂPRARU

Medalie de aur 
pentru minicalculatorul 

„M-118-GS"
Un nou tip de calculator din 

familia „M 18“ a fost realizat 
de întreprinderea de calculatoa
re electronice — București, după 
proiecte ale specialiștilor romănl. 
Prezentat recent la Tirgul inter
național de la Leipzig, mini
calculatorul românesc „M-118- 
GS“ a fost apreciat în mod de
osebit. de specialiști, fiind, de
altfel, premiat de organizatori cu 
Medalia de aur a tirgului.

Din punct de vedere tehnolo
gic, minicalculatorul „M-118- 
GS“ este mult superior altor 
produse de acest gen fabricate 
in tară sau peste hotare. Perfor
manțele lui II clasifică printre 
minicalculatoarele de capacitate 
medie-mare, posedind șl nume
roase programe utilitare In do
menii ca: cercetarea științifică 
și ingineria tehnologică, in pro- 
tectare, rin tnvățămtnt și admi
nistrați®

Peste prevederi, 
importante cantități 

de cărbune
Contlnuînd seria bunelor suc

cese din primul semestru,. mine
rii prahoveni și cei dimbovițeni 
au extras și livrat termocentra
lelor 20 000 tone lignit peste 
prevederile de plan la zi. spor 
de producție obținut cu același 
potențial tehnic și uman, dar în 
condițiile reducerii aproape la 
jumătate a cheltuielilor mate
riale.

Este un adevăr de necontestat că 
majoritatea pădurilor create șl gos
podărite de silvicultorul contemporan 
vor fi pădurile de mîine. Dealtfel, 
așa șe explică de ee ele Intră tot 
mal puternic in cîmpul de observație 
al cercetării științifica moderne. Da 
la microscopul electronic, la apara
tura instalată pe navele cosmice, un 
tntreg arsenal de mijloace și disci
pline da virf ale științei sint utili
zate pentru cunoașterea sub cele mai 
diverse aspecte a pădurii, pentru op
timizarea proceselor și sistemelor 
economico-sociale in care pădurea 
este angajată intr-un fel sau altul.

Obiectivul central al cercetării ști
ințifice in silvicultură vizează asigu
rarea aprovizionării pe termen lung 
a industriei cu lemn, corelat cu 
sporirea efectelor de protecție ale 
pădurii. Cu precădere se urmă
rește creșterea randamentului foto- 
sintetlc, in așa fel incit pădurile 
țării să acumuleze prin fotoșinteză 
— in baza energiei solare gratuite — 
cantități sporite de biomasă de ca
litate superioară. Se are in vedere 
că viitorul, in numele căruia acțio
nează cercetătorul și silvicultorul de 
astăzi, va solicita de la pădure nu 
atit biomasă pentru hîrtie și cartoa
ne, pe care oricum o va obține din 
deșeuri, lemn subțire și culturi de 
Io) felul, cit. lemn de valoare, de 
mari dimensiuni, posibil de obținut 
din păduri seculare, perene, sănă
toase și rezistente la adversități. 
Semnificativ este faptul că tocmai la 
aceste sortimenta valoroase de lemn, 
prețurile pe piața mondială sînt in 
continuă creșter® mai mult chiar 
decit preturile la petrol ; de pildă, 
un metru eub de lemn de stejar 
pentru furnire estetice valorează 
deja cirea 2 500 dolari, in timp ce 
prețurile la lemnul pentru celuloză 
sint de 20~40 ari mai mici.

Totodată, asemenea păduri, cu 
structuri optimizate de natură, sau

MULȚUMIRI Șl UN APEL
adresate de constructori furnizorilor de utilaje

Construcția Fabricii de zahăr din 
Ianca, obiectiv prevăzut să intre in 
funcțiune in cursul lunii august, cu 
o capacitate de prelucrare zilnică de 
4 000 de tone de sfeclă, se apropie de 
cota finală. Consemnăm, mai întîi, 
o importantă reușită : cu cinci zile 
mai devreme decît se stabilise prin 
graficele de execuție, au tnceput pro
bele și rodajul mecanic la utilajele 
și instalațiile din hala de fabricație. 
Astfel, funcționarea celor 400 de mo
toare și subansamble. care vor 
servi 4 000 tone de utilaje in proce
sul de' fabricație, este verificată cu 
atenție de specialiști ai Trustului de 
instalații și montaje, întreprinderii 
de montaje speciale, automatizare și 
telecomunicații (din București) șl, 
bineințeles, de beneficiar.

Din modul cum au evoluat lucră
rile pe parcursul ultimei luni reiese 
că munca pe șantier a fost mai bine 
organizată, iar cele 15 unități indus
triale din Brăila. Galați, București și 
Cimpina care concură Ia construirea 
acestui important obiectiv au acordat 
șantierului un sprijin substanțial, 
pentru care constructorii Ie adresează 
mulțumiri.

— Indiscutabil, acum se lucrează 
din ce In ce mai bine, ijenționa ing. 
Valeriu Zugravu, directorul Între
prinderii beneficiare. Efectivele de 
muncitori au fost sporite, ajungind 
la 2150 oameni. Se muncește in 
schimburi prelungite și in două 
schimburi. Pînă In prezent au fost fi
nalizate 19 obiective șl obiecte, intre 
care stația de 110 kW, laboratoarele 
agricole și a.m.c., atelierul mecainic, 

prin cercetări operaționale, răspund 
cel mai bine solicitărilor privind ca
litatea vieții, respectiv pentru pro
tecția apei, solului și aerului, ofe
rind în același timp cel mai incintă- 
tor peisaj, asociat cu trăinicia, ar
monia și optimismul nostru pentru 
ziua de mîine. Tocmai in aceste pă
duri, constituite de milenii din specii 
forestiere înfrățite pe pămintul țării 
■— stejarul, fagul, bradul și moli

In obiectivul cercetării științifice, un tezaur multimilenar:

PĂDURILE ȚĂRII
dul — societatea are un puternic 
aliat tn fața forțelor distructive ale 
naturii.

tn anii socialismului, pădurile au 
adus o contribuție Importantă la 
dezvoltarea economiei naționale. Pen
tru a spori In continuare această 
contribuție și a impiedlca procesul de 
epuizare a fondului forestier se im
pun o grijă și investiții sporite, pen
tru redresare și dezvoltare, pentru 
asigurarea unul regim normal de 
tăiere, iar dacă pe alocuri va trebui 
șă >e renunțe la unele planuri de 
suprasolicitare a pădurilor, se va în
țelege că se acționează in interesul 
viitorului, spre binele generațiilor de 
mîine, de soarta cărora avem datoria 
să ne îngrijim fără a ne cintări efor
tul. Este de-acum o obligație fermă 
pentru toți silvicultorii și factorii de 
decizie din silvicultură, de a acționa 
cu fermitate, in spiritul indicațiilor 
Congresului al XII-lea al P.C.R., re- 

stația de tratare a apei, stația de co
mandă de la centrala termlqă, bazi
nele de apă industrială brută și apă 
industrială tratată, basculele rutiere. 
De asemenea, s-a introdus apa pen
tru probele hidraulice pe traseul de
finitiv, dar dintr-o sursă provizorie. 
Ne bucură faptul că probele și roda
jul mecanic la hala de fabricație au 
debutat bine.

Este vorba deci de un puternic

Pe șantierul Fabricii 
de zahăr din Ianca

reviriment, iar rolul hotăritor in 
această, privință l-au avut construc
torii. „Sintem hotărîți să aplicăm 
neabătut, in activitatea noastră de zi 
cu zi, prețioasele indicații formulate 
de secretarul general al partidului la 
cel de-al II-lea Congres al consilii
lor oamenilor muncii, referitoare la 
finalizarea grabnică a obiectivelor de 
investiții aflate în construcție și la 
îmbunătățirea radicală a muncii pe 
șantiere — ne-a spus ing. Gheorghe 
Coceanu, șeful șantierului. Avem in 
vedere, in primul rind, creșterea ac
centuată a productivității muncii, 
prin folosirea cu randament superior 
a utilajelor și a forței de muncă, prin 
mai buna organizare a întregii acti
vități pe șantier. în același scop, am 
acționat in vederea aplicării unor 
tehnologii și metode de execuție mo
derne. Prin raționalizările și inova
țiile făcute, « fost redusă substanțial 

feritoare la încadrarea exploatărilor 
„strict in nivelul posibilităților pădu
rilor, in condiții de virstă și diametre 
optime de tăiere", tn esență, este 
vorba de optimizarea nu numai a vo
lumului recoltelor, dar și de ampla
sarea rațională a tăierilor și alegerea 
celor mai potrivite tratamente și mij
loace pentru recoltarea lemnului. 
Totodată, se cere ca cercetările să ur
mărească evitarea epuizării forțate a 

pădurilor, ca și eliminarea altor de
reglări, cum sint, de pildă, colmata- 
rea și eutrofizarea timpurie a lacu
rilor de acumulare. Inundațiile din 
anii 1970 și 1975 amintesc in perma
nență cercetătorilor, silvicultorilor și 
celor care exploatează lemnul de 
obligația ce o au pentru menținerea 
pădurilor intr-o stare optimă de ac
țiune sub raport hidrologic șl anti- 
erozional. Prin cercetări, trebuie sta
bilite limitele ptnâ la care societatea 
se poate atinge de pădure, cunoscind 
că nu se poate construi un viitor 
trainic, o societate sănătoasă intr-o 
națurft bolnavă, lipsită de trăinicia 
și Izvorul de sănătate al pădurilor.

Pentru creșterea In viitor a pro
ducției de lemn un rol însemnat re
vine cercetărilor din domeniul gene
ticii forestiera și ameliorării arbori
lor, inclusiv ingineriei genetice. Desi
gur, sarcina principală constă in 
depistarea și inventarierea întregului 

durata de construcție a unor lucrări 
și s-au obținut economii de peste 
5 milioane lei".

Problema nr. 1 pe șantier continuă 
să rămină livrarea utilajelor. Princi
palii furnizori, de la care constructo
rii Fabricii de zahăr din Ianca aș
teaptă sprijin, sint întreprinderea 
„Unio" — Satu Mare, restantă cu 
completări la benzile transportoa
re de la instalația Silver și la 
utilajele de la gospodăria de combus
tibil solid ; Combinatul industrial de 
construcții de mașini Bistrița — cu 
două racloare pentru decantor și ta
blouri pentru gospodăria de combus
tibil solid ; I.M.M.U.M. Baia Mare — 
cu transportorul cu greble — livrat 
doai pe jumătate — concasoare, gră
tare cu bare rotative șl alimentatoare 
cu brațe.

Este cit se poate de limpede că ori
ce intirziere in livrarea acestor uti
laje poate prejudicia intrarea în 
funcțiune la termen a fabricii de za
hăr. Iată de ce consiliile oamenilor 
muncii din unitățile furnizoare amin
tite trebuie să ia toate măsurile pen
tru a asigura fabricarea și livrarea 
cit mai urgentă a tuturor utilajelor 
contractate. Cu toată claritatea tre
buie să se înțeleagă că, împreună cu 
constructorii și beneficiarul acestei 
investiții, furnizorii de utilaje răs
pund de respectarea riguroasă a ter
menului planificat de intrare în 
funcțiune a noii Fabrici de zahăr de 
la Ianca.

Conieltu IFRIM 
corespondentul „Sclnteli"

tezaur genetic ai pădurilor noastre, in 
toată diversitatea lui, înainte ca for
me genetice și populații valoroase de 
arbori create de natură de-a lungul 
mileniilor să dispară pentru tot
deauna. A păstra această diversitate 
genetică mai înseamnă șl a gospodări 
înțelept ecosistemele forestiere.

tn altă ordine de preocupări, cer
cetările vor trebui să abordeze pe 
un plan mai larg rolul pădurilor in 
menținerea stabilității climei, in ab
sorbția carbonului din aer, ea șl pro
blema fixării blotice a azotului din 
atmosferă, prin care să devină inu
tilă aplicarea în viitor a fertilizanți- 
lor chimici energointensivi. Vor fi 
depistate noi căi de majorare a apor
tului biomasei forestiere la soluțio
narea problemelor energetice ; se vor 
căuta soluții pentru realizarea de 
culturi forestiere energetice in afara 
fondului forestier. Se cer de ase
menea și mat adine studiate raportul 
dintre mediul de pădure și sănătatea 
omului, precum și efectele nocive 
ale poluării industriale asupra pă
durii. în lumina cerințelor obiective, 
o largă, dezvoltare vor cunoaște cer
cetările de ecologie forestieră. Igno
rarea ecologiei explleă de ee a fost 
posibil ca silvicultura să se angajeze 
prematur la modificarea radicală a 
geografiei speciilor forestiere, la în
locuirea masivă a făgetelor și stejă- 
retelor prin culturi costisitoare și in
stabile de răținoase.

în lumina recentelor indicații date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cer
cetării silvice ti revine sarcina ur
gentă, de importanță națională, de a 
optimiza compoziția pădurilor țării, 
punind speciile forestiere de bază 
— fagul, stejarul și molidul — in 
drepturile lor firești, fiecare specie 
„la ea acasă". Căci funcțiile pădurii 
sint unice și netransmisibile.
Dr. docent Victor GIURGIU
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La Universitatea politică și de conducere

ACI HM. IMTIATIVE ȘI METODI! EFICIENTE 
DE PREGĂTIRE A CADRELOR

Manifestări artistice 
consacrate împlinirii 

a 100 de ani de la nașterea

O lucrare despre știința 
conducerii

Recent a avut loc la Bacău, din inițiativa secției de propagandă a 
C.C. al P.C.R., un schimb de experiență, cu participarea activiștilor din 
mai multe județe ale țării, pe problemele perfecționării activității in ca
drul universităților politice și de conducere, importantă formă a învăță- 
mîntului de partid destinată pregătirii cadrelor de partid, de stat și din 
organizațiile de masă și obștești. înfățișării citorva din acțiunile, meto
dele, inițiativele mai deosebite care au fost evidențiate cu acest prilej le 
sînt consacrate rindurile de față, ele prezentînd, credem, cu atit mai mult 
interes cu cit, în repetate rînduri, și recent, la Congresul consiliilor oa
menilor muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat asupra necesității 
„unei preocupări mai mari pentru ridicarea nivelului cadrelor care lu
crează in planificarea și conducerea economiei, a organizării mai bune a 
ridicării cunoștințelor întregului nostru activ de partid și de stat“.

CONȚINUTUL ȘI EFICIENȚA — 
ÎN CENTRUL PREOCUPĂRILOR. 
Studiul in cadrul Universității politice 
și de conducere este eficient în măsu
ra în care absolvenții sînt capabili să 
determine perfecționarea activității la 
locul de muncă, să-i imprime mai 
mult dinamism. Esențiale pentru va
loarea formativă a dezbaterilor sînt 
— așa cum s-a arătat în majoritatea 
Intervențiilor — conținutul lor de 
idei, caracterul concret, convingător, 
legătura nemijlocită cu actualitatea, 
ceea ce se realizează, înainte de 
toate, prin temeinica pregătire și in
formare a lectorilor, prin atragerea 
in rindul acestora a unor cadre cu 
funcții de răspundere din domeniul 
muncii de partid, de stat și econo
mie. Am consemnat, de pildă, că la 
Bacău lectorii au lunar o întilnire cu 
un factor de conducere specialist în 
problema care urmează să fie dezbă
tută in cursuri și seminarii. Astfel, 
cînd s-a discutat mecanismul econo- 
mico-financiar, consultația a fost 
condusă de directorul filialei locale 
a Băncii de investiții.

Ingenios și util se desfășoară dez
baterile pe probleme economice în 
filiale ale Universității politice și de 
conducere din Capitală. Fie că este 
vorba despre creșterea productivită
ții muncii, despre autoconducerea 
muncitorească și autogestiunea eco
nomică, despre fondurile unităților 
economice sau despre calitatea pro
ducției, cursanții merg in diferite în
treprinderi (majoritatea in unitățile 
din care provin) culeg diferite date 
și apoi se intilnesc pentru a dezbate 
problemele intilnite „pe teren" ; 
în cazul în care se ivesc anumite ne
clarități, sînt chemați factori de con
ducere din ministere și organe cen
trale pentru a răspunde la întrebări.

Studierea în cadrul unei școli de 
partid a modului cum se prezintă 
practic in viață diferite probleme im
plică, desigur, și identificarea de so
luții și măsuri concrete pentru per
fecționarea activității în domeniul 
respectiv. Prilejul cel mal bun în

acest sens îl oferă, așa cum s-a rele
vat în cadrul schimbului de experi
ență, lucrările de absolvire, avind ca 
temă îndeobște probleme economice 
sau probleme de stil de muncă al or
ganizațiilor de partid, de masă și ob
ștești. Astfel, o serie de lucrări ale 
absolvenților Universității politice și 
de conducere Bacău, făcînd propuneri 
privind folosirea deșeurilor în fabri
carea hîrtiei (întreprinderea de hir-

Concluziile unui 
rodnic schimb 
de experiență 
interjudețean

tie Letea), folosirea superioară a 
masei lemnoase (Fabrica de cheres
tea Agăș), valorificarea superioară a 
pămîntului (consiliile unice agroin
dustriale Răcăciuni, Pîrjol etc.) au 
fost de un real sprijin conducerii 
unităților respective pentru ridicarea 
eficienței și calității producției.

NUCLEU AL UNOR INTERESAN
TE DEZBATERI TEORETICE. Lec
torii de care dispun, nivelul ridicat 
de pregătire al unor cursanți creează 
condiții ca universitatea politică și de 
conducere să devină un factor activ 
al vieții ideologice din județ, un cen
tru de dezbateri teoretice. De pildă, la 
Brașov s-a alcătuit un program inte
resant de dezbateri, îmbinîndu-se pro
blemele practic aplicative cu cele 
teoretice propriu-zise. Dezbaterile au 
beneficiat de imaginile expresive ale 
unei pelicule de film semnificativ 
Intitulată „Al șaselea simț" (simțul 
gospodăresc), care punea față în față 
Imagini ale bunei gospodăriri cu cele 
ale lipsei de chibzuință, ale risipei și 
neglijenței. De reținut că în cadrul 
dezbaterilor s-au făcut 5 propuneri 
privind extinderea unor experiențe

valoroase în unele Întreprinderi pe 
această problemă.

Cit privește dezbaterile teoretice, 
acestea au fost organizate pe două 
teme principale — „Umanismul și 
problemele omului in gîndirea con
temporană" și „Știința contemporană 
și filozofia materialist-dialectică", 
ambele beneficiind de participarea 
unor prestigioși specialiști de pe plan 
central și local.

Cum este și firesc, pentru ca dez
baterile să întrunească indici supe
riori de eficiență, ele se cer axate pe 
aspecte cit mai precise, de regulă pe 

.aspecte locale ale unor fenomene sau 
procese mai largi. Ni s-a părut 
demnă de atenție în această privință 
experiența existentă la Iași, unde 
lectorii catedrei de filozofie, împre
ună cu alte cadre, au participat la o 
cercetare axată pe problemele feno
menului religios în comunele județu
lui. Concluziile cercetării au format 
baza unei dezbateri care a suscitat 
foarte mult .interes pe plan local.

In legătură cu organizarea și des
fășurarea dezbaterilor consemnăm și 
o opinie care ni s-a părut judi
cioasă. Există tendința, sublinia to
varășul Valentin Bodea, directorul 
Cabinetului județean pentru activita
tea ideologică și politico-educativă 
Brașov, de a organiza dezbateri cu 
cît mai mulți oameni, dacă se poate 
cu peste o sută, la care să participe 
cît mai mulți factori de conducere ai 
județului. Desigur, sînt teme care se 
cer tratate intr-un asemenea cadru, 
dar nu putem omite că în acest fel 
lucrurile îmbracă mai degrabă forma 
unei ședințe de instruire. Or, o ade
vărată dezbatere presupune exprima
rea unor păreri deosebite, a unor 
puncte de vedere proprii, efortul 
pentru clarificarea unor probleme ; 
tocmai de aceea cred că majoritatea 
dezbaterilor trebuie să se organizeze 
cu un număr mai mic de oameni 
avind preocupări similare.

ATENȚIE SPORITA PROBLEME
LOR METODOLOGICE. Cursanții 
universității politice și de conducere 
au în general temeinice cunoștințe 
de specialitate ; revine lectorilor da
toria de a utiliza o metodologie adec
vată, care să stimuleze interesul par- 
ticipanților pentru studiul politico- 
ideologic. în direcția bunel pregătiri 
metodice a lectorilor, ni s-au părut 
interesante inițiativele existente la 
Cabinetul pentru activitatea politico- 
ideologică și politico-educativă al Ca
pitalei. Aici, periodic se editează un 
caiet metodic axat pe diferite pro
bleme în măsură să ușureze însuși
rea cunoștințelor de către cursanți. 
De pildă, un grup de asemenea ca
iete abordează modul cum se cer uti
lizate diferite metode de stimulare a 
dezbateriler : studiul de caz, simpo
zioanele, discuția pe bază de referate, 
prezentarea concluziilor anumitor 
cercetări și investigații etc. Un alt 
grup de caiete înfățișează celui inte
resat experiența bună de care dis
pun anumite organizații de partid.

în ansamblul său, schimbul de ex
periență ia care ne-am referit a con
turat o concluzie principală : toate 
activitățile care se desfășoară In ca
drul Universității politice și de con
ducere trebuie să fie organizate por
nind de la ideea că absolvenții dau 
examen nu doar la finele fiecărui an 
sau la absolvire, ci zi de zi : exame
nul exigent al vieții, al practicii so
ciale.

Paul DOBRESCU

lui George Enescu
împlinirii a 100 de ani de la naș

terea marelui muzician român 
George Enescu — compozitor, vio
lonist. dirijor, pianist, pedagog — 
îi sînt dedicate. în acest an. nu
meroase manifestări omagiale, or
ganizate atit în tară, cît si in mul
te alte țări din întreaga lume.

între acțiunile de amploare ce 
vor marca aniversarea acestui cen
tenar se înscrie, în primul rînd, cel 
de-al IX-lea Festival internațional 
„George Enescu". ce se va desfă
șura la București, in perioada 16—26 
septembrie. în cadrul festivalului 
vor fi prezentate 43 de concerte 
simfonice, concerte de cameră, re
citaluri, spec
tacole de ope
ră și balet, alte 
manifestări mu
zicale.

în semn de 
omagiu adus 
ilustrului mu
zician, majo
ritatea ansam
blurilor și in- 
terpreților vor 
prezenta lucrări 
din geniala cre
ație enesciană, 
de la cunoscutele simfonii și rapso
dii la capodopera teatrului liric ro
mânesc — „Oedip".

Festivalul va prilejul publicului 
lntilnirea cu prestigioase colective 
artistice din țară, cum sînt : Filar
monica „George Enescu" din Bucu
rești. Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunij române. Filarmonica 
„Moldova" din Iași, Filarmonica 
„Banatul" din Timișoara. Opera 
Română, Corul „Madrigal" al Con
servatorului „Ciprian Porumbescu" 
și de peste hotare : Teatrul Mare 
Academic de Stat din Moscova, Or
chestra simfonică din Dresda, an
samblurile camerale „Colsson" din 
Franța și „Fistulatores ed Tubici- 
natores" din R.P. Polonă, ansam
blurile de balet „Sophiane" din 
R. P. Ungară și „Lar Lubovitch" 
din S.U.A., precum și cu renumiți 
interprețl între care violoniștii Ion 
Voicu, Arthur Grumiaux (Belgia), 
Vladimir Spivakov (U.R.S.S.). pia
niștii Valentin Gheorghiu. Boris 
Behterev (U.R.S.S.), Li Ming Ciang 
(R.P. Chineză). Annerose Schmidt 
(R.D. Germană) ; dirijorii Mircea 
Cristescu, Herbert Kegel (R.D. Ger
mană), Emil Ceakarov (Bulgaria), 
Issac Karabcewsky (Brazilia).

în zilele de 17—18 septembrie, la 
București va avea loo simpozionul 
„Creația muzicală românească con
temporană — componentă a patri
moniului muzical universal", la 
care, alături de muzicologi români, 
vor participa și specialiști din țări 
europene șl de pe alte continente.

Multiple Imagini ale vieții și

La București, 
între 16-26 septembrie 

se va desfășura 
cel de-al IX-lea 

Festival internațional 
„George Enescu"

creației lui George Enescu vor fi 
aduse la cunoștința marelui public 
prin intermediul unei expoziții fo- 
todocumentare. Găzduită inițial de 
holul Ateneului Român, expozi
ția va fi itinerată la Tescani, Li- 
veni și în alte localități din țară. 
De asemenea, vor fi editate un al
bum documentar. în ediție bilingvă, 
(română și franceză), precum și 
alte lucrări omagiale. Studioul ci
nematografic „Alexandru Sahia" va 
realiza un film documentar dedicat 
marelui muzician.

înscrisă în calendarul marilor 
aniversări UNESCO pe anul 1981, 
împlinirea a 100 de ani de la naș

terea lui George 
Enescu prile
juiește variate 
manifestări și 
peste hotarele 
țării. Mențio
năm, In acest 
sens, cele 32 de 
expoziții foto- 
documentare ce 
vor fi deschise 
în diferite țări 
de pe toate con
tinentele și care, 
împreună cu 

discuri conțlnlnd înregistrări din 
creația enesciană, precum și cu di
ferite iucrări cu caracter documen
tar, vor pune in evidență inestima
bila valoare a moștenirii pe care a 
lăsat-o Enescu atit spiritualității ro
mânești, cît și culturii universale, 
esența umanistă a artei sale, 
profundul patriotism al artistului.

Concerte, spectacole și seri muzi
cale menite să releve contribuția 
creației enesciene la îmbogățirea 
patrimoniului muzica] universal au 
fost și urmează a fi programate în 
Franța, Elveția, Italia, R.P. Chine
ză. Grecia, Anglia, R.F. Germania, 
Argentina, Egipt. Maroc. S.U.A., 
Canada. Tunisia șl alte țări. De a- 
semenea, numeroase organisme de 
radiodifuziune și televiziune au re
alizat sau vor realiza programe și 
emisiuni de prezentare a vieții și 
operei lui George Enescu. Colocvii 
enesciene. sesiuni de comunicări și 
dezbateri, conferințe, mese rotunde 
ș.a„ la care vor participa eminent! 
muzicologi și compozitori din tară 
și de peste hotare vor contribui la 
popularizarea gindirii filozofice a 
lui Enescu.

în unele țări au fost create „co
mitete pentru organizarea de ma
nifestări omagiale și pentru pro
movarea .muzicii enesciene", din 
care amintim pe cel din S.U.A., sub 
președinția de onoare a lui Yehudi 
Menuhin, șl pe cel din Franța. în
ființat din inițiativa cunoscutului 
muzicolog Jacques Chailley, ce re
unește personalități care participă 
și la programele societății „Les 
amis de Georges Enesco".

Cartea „Trăsături și 
principii ale conduce
rii în Republica Socia
listă România", apăru
tă recent în Editura 
Academiei — autor dr. 
Emil Mihuleac — con
tinuă una din lucrări
le autorului, din anul 
1977 — „Contribuții la 
elaborarea științei con
ducerii". în lucrare 
sînt abordate proble
me de o deosebită ac
tualitate, precum și o 
serie de oonduzii ale 
cercetărilor numeroa
selor corelații între 
perfectionarea condu
cerii. dezvoltarea și a- 
dincirea democrației 
socialiste si participa
rea oamenilor muncii 
la conducerea societă
ții în ansamblu și a 
fiecăreia din sferele 
componente.

Din cele două părți 
— trăsături și princi
pii — prima se distin
ge. prin conținut și 
soluții, ca fiind mai 
importantă, retinind 
atentia în mod deose
bit capitolul privind 
conducerea științifică. 
Astfel, în lucrare se 
argumentează temei
nic faptul că activita
tea de conducere știin
țifică nu se poate în
făptui pe baza unor 
principii general-va- 
labile. Este cunoscut 
că unele principii sînt 
aplicabile întregii so

cietăți. tuturor sferelor 
de activitate. în vre
me ce altele doar în 
unele din domeniile a- 
cesteia. Evidențiind 
importanta cunoaște
rii mecanismului aces
tor principii în pro
cesul dezvoltării socie
tății noastre socialiste, 
lucrarea pledează pen
tru desfășurarea unei 
intense activități crea
toare în vederea per
fecționării metodelor 
si formelor de condu
cere socială. în deplină 
concordantă cu cerin
țele conducerii științi
fice. lucrarea anali
zează atît trăsăturile, 
cît și principiile con
ducerii din tara noas
tră. pe baza experien
ței românești si a ce
lorlalte țări socialiste, 
tinînd însă seama șl 
de nivelul practicii și 
cunoștințelor în mate
rie acumulate pe plan 
mondial.

în partea a doua 
sînt prezentate înmă
nuncheat. pe un spa
țiu restrîns. o serie de 
probleme care acope
ră practic întregul do
meniu ai științei con
ducerii ; fondul de idei 
exprimat in această 
parte se referă Ia 
principiile de bază ale 
conducerii, formularea 
și explicitarea lor. de- 
monstrînd convingă
tor. prin conexiuni șl 
fante că. aplicate, a-

ceste principii se dez
voltă și se perfecțio
nează permanent. Ideea 
fundamentală cuprin
să în această parte a 
lucrării este viziunea 
secretarului general al 
partidului nostru asu
pra principiilor de 
conducere ; dealtfel, 
principalul merit al 
lucrării constă în mo
dalitățile folosite pen
tru a releva ro
lul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în promo
varea conducerii știin
țifice în patria noas
tră. gîndirea sa origi
nală și plină de crea
tivitate In acest dome
niu. contribuția parti
dului nostru și. în mod 
nemijlocit, a secreta
rului general al parti
dului la dezvoltarea 
științei conducerii.

Lucrarea constituie, 
în esență, un nas im
portant în studierea și 
înțelegerea profundă a 
fenomenelor și proce
selor conducerii știin
țifice. realizînd o sin
teză a ceea ce s-a so
cotit ,mai reprezenta
tiv în practica și teo
ria socială în acest do
meniu. în cadrul or
ganizatoric și legisla
tiv adoptat în tara 
noastră.
Nicolae OPREA
Academia
„Ștefqn Gheorghiu"

„Controlul financiar în
Republica Socialistă România“

Aplicarea consecven
tă în toate sectoarele 
vieții economico-so- 
ciale a principiilor 
noului mecanism eco- 
nomico-financiar, în
tărirea autoconducerii
muncitorești șl auto- 
gestiunii necesită în 
mod obiectiv sporirea 
rolului controlului oa
menilor muncii și, im
plicit, al controlului 
financiar specializat. 
Iată de ce publicarea 
cărții „Controlul fi
nanciar în Republica 
Socialistă România" •) 
întregește sursele de 
informare, avînd me
nirea de a contribui
la întărirea disciplinei, 
la respectarea strictă 
a legilor, a hotărîrilor 
de partid și de stat.

Concepută pe baza 
sarcinilor și orientări
lor reieșite din docu
mentele de partid și
de stat, din 
tovarășului 
Ceaușescu, 
general al

indicațiile 
Nicolae 

secretarul 
partidului,

cartea oferă imaginea 
modului în care con

LA SIGHETU MARMAȚIEI:

Comori de arhitectură 
țărănească maramureșeană
De curîiid, Maramureșul și-a 

adăugat la așezămintele păstrătoare 
ale comorilor ce-i dau atestat de 
țară veche încă unul. Am numit 
Secția de arhitectură populară a 
Muzeului maramureșean — Sighe- 
tu Marmației șl secția demonstra
tivă cu meșteri populari.

Cel ce pășește pe sub poarta ma
ramureșeană de la poalele dealului 
Doboieș din Sighet va afla aduna
te aici neprețuite valori de arhi
tectură țărănească de pe văile Co- 
săului, Izei și Marei, Tisei și Vase- 
rului. Adică de pe întreaga, fabu
loasa vatră a Maramureșului ro
mânesc. Sînt deocamdată 16 obiec
tive arhitectonice mari — în 
principal gospodării țărănești —, 
alături de circa 50 de anexe gos
podărești. Spunem deocamdată, 
pentru că în final aici vor fi aduse 
54 de asemenea unități mari (lo
cuințe, mori, pive, joagăre etc.), 
alcătuind imaginea unei creații ar
hitectonice populare de o impresio
nantă bogăție.

Căci gospodării precum aceea din 
satul Sirghi, a cărei inscripție aver
tizează că-și are „inceputu’" in anul 
1785 „în luna lui decembrie 20 zile", 
ori casa din Călinești (de la sfîrși- 
tul veacului al XVII-lea), clă
dită din bîrne lungi de 13 
metri și late de peste 1 me
tru, cioplite din stejari multi
seculari. ori casele din Sâpînța. din 
Bîrsana, din Vadu Izei și din alte 
părți sînt, deopotrivă, mărturii ale 
simțămintului trăinicie! cu care s-a 
clădit aici, ca și ale ingeniozității 
soluțiilor constructive. Privind aces
te locuințe ai parcă mai acut decît 
oriunde sentimentul înfrățirii depli
ne cu muntele, al armonizării cu 
natura. Și mai ai, privind casele, 
pridvoarele și porțile, simțămintul

unei remarcabile științe a propor
țiilor, a nevoii de armonie și fru
mos. După cum interioarele, cu 
mobilierul de o deosebită funcțio
nalitate, cu ceramica ce perpetuea
ză nu o dată tehnici de lucru șl 
forme de ornamentare venind din 
străfunduri de istorie, cu țesăturile 
în culori vii, in care fiecare gospo
dină a topit ceva din dorurile șl 
nădejdile sale, completează oglinda 
unei lumi sătești care a clădit du
rabil. cu mare dragoste pentru lu
crul făcut. Fiindcă se știa aici din- 
totdeauna, fiindcă puternice seve 
urcau din pămînturi spre cugetul 
și simțirea maramureșenilor.

Este tocmai ceea ce ne conving 
și cei 4 meșteri populari care lu
crează în permanentă aici, în patru 
ramuri de tradiție în această zonă : 
cojocărit, olărit, cioplit în lemn, 
textile populare. Lor li se adaugă, 
în sezonul turistic, alți 8 meșteri 
pricepuți. După cum în asemenea 
perioadă formații artistice prezintă 
cu regularitate spectacole folclo
rice.

Vizitatorul obișnuit, ca șl specia
listul găsesc deci aici prilej de 
desfătare sufletească, printr-un 
contact nemijlocit cu una din zo
nele cele mai grăitoare pentru for
ța de creație a poporului român. 
Motiv pentru care se cuvine, la 
încheierea acestor fugare însem
nări, up cuvint bun pentru toți cei 
care, pe un teren altădată nepro
ductiv, au făcut să se înalte astăzi 
un nou așezămînt care nu este 
doar de elevare spirituală, ci, cre
dem noi, mai ales de întărire a 
simțămintelor de dragoste față de 
această țară și acest popor.

silviu ACHIM

(
Prima întîlnire a coregra

filor — creatori de balet, a 
unor soliști și trupe de ba
let de prestigiu, a criticilor 
de artă — a avut recent loc 
la Focșani prin grija Comi
tetului de cultură și educa
ție socialistă al județului 
Vrancea, a Colegiului cri
ticilor muzicali de pe lîngă 
Asociația oamenilor de tea
tru și muzică. Trei seri la 
rind, in vechea și ospitalie
ra sală a teatrului din lo
calitate — o bijuterie arhi
tectonică a stilului neoba- 
roc — publicul focșânean 

»atit de receptiv, de dornic 
de cunoaștere a fost gazda 
primei întîlniri de aseme
nea proporții, vizînd cu- 
prindere^ preocupărilor ce
lor mai diverse în dome
niul dansului contemporan. 
O accepțiune largă, ge
neroasă a făcut posibilă in
cluderea unor modalități de 
expresie ce porneau direct 
de la dansul academic, de 
la dansul de caracter și 
pînă la aspectele experi
mentale de plastică core
grafică contemporană. Sem
nificativ a apărut, tn acest 
context, faptul că prima 
seară a suitei de manifes
tări a inclus două momente 
de referință ale repertoriu
lui românesc, două creații 
coregrafice prezentate de 
ansamblul de balet al Ope
rei Române din București. 
„Poemul bizantin" datorat 
Alexei Mezincescu, pe mu
zică de Doru Popovici, 
constituie un moment de 
specială și originală împli
nire a coregrafiei noastre 
contemporane prin tot ce 
aduce aceasta în domeniul 
valorificării, al interpretării 
creatoare a unuia dintre 
filoanele de aur ale spiri
tualității noastre ; compo
ziția coregrafică organic 
realizată apelează subtil la 
codul de imagini al artei 

\ vechilor maeștri muraliștl

ce-au împodobit secole în 
șir lăcașuri ale spiritualită
ții noastre. în aceeași seară 
doi maeștri de frunte ai 
dansului românesc. Ileana 
Iliescu și Ion Tugearu, au 
evoluat dind naștere tulbu
rătoarei povești a lui Car
men (muzica de G. Bizett, 
în aranjamentul lui R. Sce- 
drin), in viziunea coregrafi
că a lui Oleg Danovschi. 
încercind să realizeze o

întruchiparea unor viziuni 
coregrafice distincte, dato
rate unor personalități ar
tistice de reală proemi
nență.

Am avut. In atîtea rîn
duri, prilejul Să apreciem 
la Sergiu Anghel profunzi
mea și chiar gravitatea res
ponsabilă a gindirii sale co
regrafice; „Adagio" pe mu
zică de Tomaso Albinoni, 
veritabilă capodoperă core

LA FOCȘANI:

Un reușit festival 
de balet contemporan
Imagine de ansamblu pri
vind principalele aspecte 
ale baletului contemporan 
românesc, nu poți să nu a- 
preciezi faptul potrivit că
ruia pe fondul educațional 
al baletului academic se 
grefează organic atît su
gestiile provenind din epoci 
de cultură revolute, cît și 
cele ce aparțin sferei dan
sului popular, precum și 
sferei aforistice de imagini 
determinate de o viziune 
poetică contemporană. Căci 
de la „poemul bizantin" la 
sensibilitatea poetică elevat 
intelectuală pe care o dez
voltă Sergiu Anghel, la ver
va satirică a spiritului 
popular pe care-1 întîlnești 
la Ion Tugearu. la malițioa
sa spiritualitate ce transpa
re în coregrafia Adinei Ce
zar și pînă la baletul ex
presionist conceput de Oleg 
Danovschi pe fondul core
grafiei clasice, asistăm la

grafică portretizind imagi
nea sacrificiului și • soli
darității umane, pe de-o 
parte, și structura plastică 
solidă, dar aerată a compo
ziției „Origini" (muzica de 
Corneliu Cezar), pe de alta, 
ni-1 dezvăluie pe autor 
drept un inspirat construc
tor și interpret al formelor 
plastice coregrafice în miș
care. Vom aprecia tn acest 
caz aportul de înțelegere și 
realizare al corpului de ba
let al anului IV al Liceului 
de artă „George Enescu" 
din București, ca și evolu
ția grupului de dans „Con- 
temp" din București.

Prețios apare, tn altă per
spectivă, modul viguros 
creator In care Ion Tugearu 
exploatează sugestiile dan
sului popular intr-o compo
ziție coregrafică de mare 
vervă satirică și integrita
te a realizării cum este

„Căciula" ; pe aceeași linie 
se înscrie și potențarea u- 
nui autentic dramatism în 
tratarea grupului feminin 
în compoziția „Gura lumii", 
lucrare ce suportă în an
samblu o abordare core
grafică vădit eterogenă. 
Aici, ca și în celelalte mo
mente ale evoluției sale, 
corpul de balet al Operei 
Române din București a 
constituit o prezentă de ți
nută academică in compa
nia căreia puritatea dansu
lui Elenei Dacian, ca și con
torsiunea dramatică a ges
tului Natașei Trăistaru 
s-au etalat cu acea calitate 
a actului coregrafic de 
prestanță. Cea de-a treia și 
ultima seară a „panoramicu
lui" coregrafic a fost in în
tregime susținută de „Tru
pa de balet clasic si con
temporan" a Teatrului 
„Fantasio" din Constanta, 
acest tînăr și entuziast co
lectiv de dansatori, iubiți 
de publicul multor orașe ale 
țării, apreciați în țări cu o 
bogată tradiție coregrafică. 
Principial, trebuie aprecia
tă chiar de la început, ca 
fiind cu totul salutară, cola
borarea acestui grup de 
balerini cu personalițăți 
coregrafice atît de distinc
te cum sînt Adina Cezar și 
Oleg Danovschi. Trebuie 
urmărite cu specială deta
liere diversificarea tehnicii 
de expresie. îmbogățirea 
mijloacelor tehnicii dansu
lui contemporan, chiar dacă 
acesta se sprijină pe fon
dul de aur al dansului a- 
cademic. Să remarcăm ală
turi de spiritul de echipă 
al acestui admirabil colectiv 
de balerini două prezente 
solistice de special interes 
In persoana lui Florin 
Brândușă și a Deltei Bu- 
zoescu.

D. AVAKIAN

trolul financiar poate 
și trebuie să îndepli
nească un rol activ in 
societatea noastră so
cialistă.

în primul rînd este 
subliniat rolul pre
ventiv al controlu
lui financiar, rele- 
vîndu-se contribuția sa 
la folosirea cu ma
ximum de eficiență a 
resurselor materiale și 
bănești, la întărirea 
ordinii în mînuirea 
fondurilor șl creșterea 
răspunderii tuturor 
factorilor de decizie

*) Autor: Dr. Radu 
Ciurileanu, Editura 
Academiei Republicii 
Socialiste România,

^București, 1980.

din unitățile socialiste 
în angajarea și efec
tuarea cheltuielilor. 
Potrivit legii, toți cei 
care angajează, admi
nistrează sau mînuiesc 
mijloace materiale și 
bănești poartă întrea
ga răspundere pentru 
utilizarea lor raționa
lă, cu o eficiență înal
tă.

în al doilea rînd, prin 
argumente și demon
strații economice se 
evidențiază că activi
tatea de control finan
ciar este organic im
plicată în procesul de 
aplicare a principiilor 
autoconducerii și au- 
togestiunii economico- 
financiare, ale noului 
mecanism economico-
financiar, în inițierea 
acțiunilor menite să 
ducă la înfăptuirea 
exemplară a prevede
rilor din planul econo
mic și din bugetul de 
venituri și cheltuieli. 
Noile exigențe ale 
dezvoltării economiei
sînt incompatibile cu 
existența unui control 
care se rezumă la con
statări, la reflectarea 
pasivă a unor stări de 
lucruri. Dimpotrivă, 
organele de control 
financiar, ale Ministe
rului Finanțelor, băn
cilor, din ministere, 
centrale și întreprin
deri au misiunea per
manentă de a-și aduce 
o contribuție efectivă 
la soluționarea proble
melor privind reduce
rea cheltuielilor de
producție și circulație, 
sporirea beneficiului și 
a rentabilității, crește
rea eficienței activită
ții productive și de co
merț exterior, gospo
dărirea rațională a re
surselor materiale și 
de forță de muncă.

aplicarea unui regim 
sever de economii.

în al treilea rînd, 
controlul financiar, 
prin natura sa, trebuie 
să vegheze la apăra
rea proprietății socia
liste. Autorul argu
mentează că, în con
dițiile lărgirii atribu
țiilor și creșterii com
petențelor întreprinde
rilor, ale celorlalte or
ganizații socialiste, 
feste imperios necesară 
cunoașterea și urmă
rirea prin control a 
modului de gospodă
rire a bunurilor ob
ștești, descoperirea și 
recuperarea eventua
lelor pagube și, bine
înțeles, tragerea la 
răspundere, potrivit 
legii, a celor vinovați.

în fine, lucrarea re
levă că, în practica 
economică, controlul 
financiar are un pro
nunțat caracter edu
cativ, de influențare a 
respectării stricte a 
legilor, de întărire a 
disciplinei și ordinii 
financiare, de cultiva
re a spiritului de răs
pundere în adminis
trarea fondurilor ma
teriale și financiare 
ale societății.

Așadar, prin proble
matica sa, cartea 
„Controlul financiar in 
Republica Socialistă 
România" răspunde 
unor cerințe stringen
te ale economiei, citi
torul avînd posibilita
tea să valorifice ideile 
pe care le conține tn 
folosul bunului mers 
al activității din fie
care unitate econo
mică.

Dr. Decebal
URDEA

Cursuri internaționale de vară
La Iași e-au încheiat, marți, 

cursurile internaționale de vară, 
reunite sub genericul „Omul și na
tura în Carpații Orientali", mani
festare științifică tradițională, cu 
caracter teoretic și aplicativ, afla
tă la cea de-a 10-a ediție, organi
zată sub egida Ministerului Educa
ției și tnvățămintului de Universi
tatea „Alexandru Ioan Cuza". La 
actuala ediție au participat, ca și în 
anii precedenți, numeroși specialiști 
și cercetători din tară și străinăta
te. din domeniile geografiei fizice 
și economice. biologiei, ale altor 
discipline înrudite, precum și din 
domeniul științei limbii, literaturii 
și istoriei poporului român, cadre 
didactice universitare și din invă- 
tămintul liceal, studenți români șl 
de peste hotare aflati la studii tn 
România.

în programul celor două săptă- 
mîni ale cursurilor au figurat sim
pozioane și conferințe, expuneri și 
dezbateri urmate de aplicații prac
tice. excursii de documentare in 
zona montană din județele Neamț 
și Suceava, vizite la muzeele și mo
numentele istorice și de artă din 
Iași și din nordul Moldovei, ac
țiuni care au oferit cursanților po

sibilitatea de a cunoaște Îndeaproa
pe cultura și civilizația poporului 
român de-a lungul existenței sale 
milenare în aria cuprinsă de o par
te și de alta a Carpatilor Răsări
tene realizările de prestigiu dobin- 
dite in anii socialismului, multiple
le transformări înnoitoare surveni
te in viața materială și spirituală 
a oamenilor de pe aceste vechi și 
pitorești meleaguri românești.

Axate pe o tematică de interea 
major, cursurile din acest an au în
tregit, de asemenea, cunoștințele 
participanților cu noi date si ele
mente referitoare la geografia și 
resursele minerale și pedologice ale 
Carpatilor Orientali, evoluția struc
turii antropologice a populației 
carpatine, mărturiile arheologice 
privind formarea poporului român 
și continuitatea culturii autohtone 
în vatra etnografică a Carpatilor 
Orientali, alte aspecte legate de 
frumusețea și bogăția lumii vege
tale și faunistice din această zonă, 
protecția și conservarea mediului 
ambiant, de specificul economic șl 
geografia turismului din lanțul ră- 
«ăritean al masivelor carpatine.

(Agerpres)

VASLUI • La Vaslui a fost or
ganizat cenaclul județean al U.T.C. 
„Miorița", care reunește tineri 
de la orașe și sate, creatori și in- 
terpreți de poezie, muzică tînără, 
muzică populară, dansuri tematice, 
rapsozi. Președinte de onoare al 
tinărului cenaclu județean vasluian 
a fost ales scriitorul Constantin 
Chiriță. fiu al acestor meleaguri. 
(Crăciun Lăluci).

VÎLCEA • împlinirea a 60 de 
ani de la Înființarea primei echipe 
de. teatru în Rîmnicu Vîlcea a 
coincis cu vizita in acest municipiu 
a teatrelor de amatori din județele 
Argeș, Dolj, Gorj. Mehedinți. Olt 
și Teleorman, care, pe parcursul a

3 zile, ș-au întrecut tn cadrul fazei 
republicane a Festivalului național 
„Cîntarea României", oferind publi
cului spectacole agreabile, de o 
bună ținută artistică. La faza re
publicană de la Rîmnicu Vîlcea au 
participat și colective de montaj și 
recital poetic, cenacluri literare și 
recitatori din județele amintite. 
(Dumitru Iacobescu).

TIMIȘ • La Universitatea din 
Timișoara a avut loc un simpozion 
omagial dedicat doctorului Pavel 
Vasici. cu prilejul Împlinirii unui 
secol de la moartea sa. Au fost pre
zentate mai multe comunicări știin
țifice despre activitatea acestui 
mare savant român. • Salonul de

artă plastică al Casei de cultură a 
studenților din Timișoara găzduieș
te o expoziție de caricaturi și afișe 
dedicate Jocurilor mondiale uni
versitare de vară — București '81. 
(Cezar Ioana).

ARGEȘ • Consiliul județean al 
sindicatelor Argeș a editat culege
rea intitulată „Știință, tehnică, ca
litate. eficiență". Volumul înmă
nunchează principalele acțiuni — 
consfătuiri, simpozioane, schimburi 
de experiență, mese rotunde etc. — 
ce se organizează de-a lungul aces
tui an în unitățile economice din 
județ pentru promovarea progresu
lui tehnic în activitatea de produc
ție și de creație tehnică. Sînt inse

rate, de asemenea, principalele ini
țiative muncitorești, efectele econo
mice ale acestora, stimulentele ce 
se acordă celor remarcați In activi

tatea de creație științifică și tehnică 
de masă. (Gh. Cirstea).

BRĂILA • întreprinderea de uti
laj greu „Progresul" a găzduit cea 
de-a Vil-a ediție a sesiunii anuale 
de comunicări științifice. în cadrul 
temei generale „Cercetarea științi
fică și ingineria tehnologică in spri
jinul calității și eficienței produc

ției", ingineri, tehnicieni șl cerce
tători științifici din mai multe 
centre ale țării au prezentat 79 de 
comunicări științifice. (Corneliu 
Ifrim).

ALBA • La Muzeul Unirii din 
Alba Iulia s-a deschis expoziția de 
ceramică, grafică și email cloisonne 
care reunește lucrări executate de 
Margareta F. Pleșcă. (Ștefan Di- 
nică).

MUREȘ • în organizarea Comi
tetului județean Mureș al U.T.C., la 
Tg. Mureș a fost inaugurată o nouă 
ediție a Salonului de umor, Ta care 
participă 37 de caricaturiști tineri 
și vîrstnici din județul Mureș și

județele limitrofe, cu lucrări inspi
rate din cele mai variate domenii 
ale vieții sociale. Printre laureații 
actualei ediții se numără tinerii ca
ricaturiști Pavel Botezatu. Mariana 
Șerban, Vincze Laszlo, Septimiu 
Cioloboc și Gyarmathy Lajos. (Gh. 
Giurgiu).

IAȘI • Clubul C.F.R. „Unirea" 
din Pașcani găzduiește o expoziție 
de fotografii a membrilor cercului 
foto al ^cestui club, condus de mun
citorul Costică Iosub. Cele peste 40 
de fotografii prezentate redau dez
voltarea social-economică a orașu
lui Pașcani în ultima vreme, por
trete de oameni al muncii etc. 
(Manole Corcaci).

SATU MARE • „Probleme ac
tuale ale educării și integrării so
ciale a copiilor și tinerilor handica
pați" este tema unei acțiuni cu 
caracter de schimb de experiență 
organizată la Satu Mare de Inspec
toratul școlar județean și Casa per
sonalului didactic în colaborare cu 
Institutul de cercetări psihologice 
București, tn cadrul Anului inter
național al persoanelor handicapate. 
Au fost abordate metodologii de 
cunoaștere a caracteristicilor copii
lor deficienți. tehnici de lucru spe
cifice învățămîntului special vizînd 
modelarea personalității elevilor 
deficienți. (Octav Grumeza).
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe.

In numele Partidului FRELIMO, al Guvernului Republicii Populare Mo- 
zambic și al meu personal, doresc să exprim cele mai profunde mulțumiri 
pentru mesajul dumneavoastră de felicitări transmis cu ocazia zilei de 25 iu
nie 1981 — a 19-a aniversare a creării FRELIMO și a 6-a aniversare a pro
clamării Republicii Populare Mozambic.

Mesajul dumneavoastră reflectă relațiile istorice de solidaritate militantă 
intre cele două popoare ale noastre. în mod deosebit în acest moment in care 
țara noastră înfruntă curajos agresiunile rasiste sud-africane.

Sînțem convinși că tot împreună, ca și în trecut, vom ști să facem să 
triumfe cauza păcii, progresului și a bunăstării popoarelor noastre, precum și 
cauza libertății întregului continent african.

Cu înaltă și frățească considerație.
Lupta continuă !

SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Partidului FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic

RECEPȚIE CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE A FRANȚEI
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Franceze, ambasadorul acestei 
țări la București, Marcel Beaux, a 
oferit, marți seara, o recepție.

Au participat Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat. 
Ion Dincă, prim viceprim-ministru al 
guvernului, Cornelia Filipaș, vice
prim-ministru al guvernului, Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor, externe, loan Ceterchi, 
ministrul justiției, Mihai Burcă,

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Irak, marți după-amiază, a 
avut loc în Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, in cadrul căreia ziaris
tul Ilie Șerbănescu a împărtășit im
presii de călătorie din Irak. în con
tinuare a fost prezentat un film do
cumentar irakian.

COTIDIAN
tv

Relatări ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii“

• In cabina de comandă a hi
drocentralei Porțile de Fier I, apa
ratele au înregistrat o cifră cu 
semnificație deosebită : 2 500 000 000 
kWh. Este cantitatea de energie 
electrică produsă peste plan din 
1976 pină in prezent. Aflați într-un 
permanent efort de autodepășire, 
energeticienii din județul Mehedinți 
smulg marelui fluviu tot mai multă 
forță, amplificînd puterea energe
tică a patriei. Le adresăm felicitări 
și le dorim să obțină în continuare 
spor-uri cit mai mari I

• Unul singur mai puternic decit 
16 I Cele 16 cuptoare de topit 
aliaje neferoase ale întreprinderii 
„Electrocontact" din Botoșani au 
fost înlocuite cu unul singur, avind 
însă caracteristici superioare. Noul 
cuptor de topit cu inducție asigură 
o creștere cu 20 la Sută a produc
tivității muncii in secția turnătorie 
și o reducere a consumului de ener
gie electrică de aproape 100 MW 
anual, contribuind la sporirea capa
cității întreprinderii cu pește 300 
tone piese turnate anual.

• Peste 12 milioane lei Investiți 
în ultimii ani. lată expresia valorică 
a grijii pe care o acordă întreprin
derea „Carbochim" din Cluj-Napoca 
apărării sănătății oamenilor mun
cii, Cele mai recente realizări pri
vind protecția muncii ? Instalarea 
de sisteme de desprăfuire, ventila
ție, aspiratoare și decantoare, pre
cum și etanșarea tuturor utilajelor 
care favorizează noxele.

• Beneficiind de lacul hidrocen
tralei de la Slatina, edilii municl-

' piului au amenajat un ștrand pre
văzut cu plajă, dușuri, bărci, hidro
biciclete. Totul se datorește recep
tivității manifestate de edili față de 
solicitările cetățenilor — acum be
neficiari.

• Pentru prima dată în țară, pe 
platforma petrochimică de la Bor- 
zești, se fabrică „Dipterex" și „Di- 
clorfos" — două insecticide din 
grupa organofosforice clorurate, 
folosite pentru combaterea dăună
torilor agricoli. De concepție româ
nească, ele se realizează într-o in
stalație modernă și înlocuiesc o 
bună parte din importul unor ase
menea produse.

• Jn comuna Stănești, județul 
Vilcea, a fost dat în folosință un 
nou dispensar uman care cuprinde 
trei cabinete medicale de specia
litate. Cu acesta, numărul dispensa
relor medicale nou construite în lo
calitățile rurale ale județului a 
ajuns la 30.

• Cu multă sîrguință, școlarii din 
comuna Uda, județul Argeș, au

crescut viermi de mătase, i-au hră
nit, i-au îngrijit și i-au adus pină 
la maturitate. De două săptămîni 
s-au văzut și roadele eforturilor lor 
— adică gogoșile — dar nimeni nu 
se învrednicește să le transforme în 
fire de borangic. Ba dimpotrivă, 
copiii sint purtați cu vorba de la o 
ușă la alta și li- se servesc tot 
„gogoși" I

® In curtea S.M.A. Frumușani, 
județul Călărași, se află un „munte" 
de fier vechi. Oare se așteaptă să 
vină furnalele la Frumușani ?

• Constructorii de pe șantierele 
de locuințe din Mehedinți grăbesc 
cu fiecare zi ritmul de lucru la noile 
blocuri. In cel mai mare cartier din 
municipiu — cartierul Crihala - s-au 
înălțat in ultimii ani peste 10 500 
apartamente. In perioada care a 
trecut din acest an, alte 700 de 
familii au primit cheile noilor 
apartamente ce le-au fost reparti
zate.

• Nu-i chiar un record pe țară, 
dar e o mare performanță — spun 
specialiștii - să obții, in condițiile 
gospodăriei anexe de unitate — e 
cazul Rafinăriei Ploiești - fătări cu
rente de 14-17 purcei de la o 
scroafă. Așa se explică de ce aici 
efectivul de porci este de mai multă 
vreme (anual acesta numără 157 
porci) cel mai mare in comparație 
cu cel al celorlalte gospodării anexe 
din oraș. Rafinorii pot să livreze și 
altora scrofițe pentru reproducere.

• In perioada care a trecut din 
primul an al actualului . cincinal, 
constructorii de rulmenți din mu
nicipiu! Bîrlad au reintrodus în cir
cuitul productiv 750 tone de oțel și 
2 800 tone de metale neferoase, 
destinate confecționării elementelor 
de rulmenți, extinzînd totodată uti
lizarea, după recondiționare, a pie
trelor abrazive. Aceste recuperări de 
materiale s-au tradus printr-o 
substanțială diminuare a cheltuie
lilor de producție și, concomitent, 
prin creșterea eficienței economice 
a întreprinderii.

• întreprinderea mecanică Sibiu 
a realizat două noi tipuri de ma
șini deosebit de solicitate de in
dustria noastră : o presă mecanică 
de precizie (100 tone/forță), cea 
mai mare presă de ștanțare de 
acest fel în țară, și o mașină com
binată de debitare, îndoit și bordu
rate (63 tone/forță), care înlocuieș
te, practic, trei tipuri de mașini uni
versale. Datorită nivelului înalt de 
tehnicitate și performanțelor func
ționale și economice superioare, 
ambele mașini au fost solicitate de 
pe acum și la export.

PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală.
16,30 Matineu de vacantă
17.15 Almanah pionieresc
17,40 întîlnire cu soprana Maria Slătl- 

naru-Nistor
18.15 Tragerea Pronoexpres
18.25 Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim...
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19,45 Telecinemateca. Ciclul „Dosarele 

ecranului". „Amelia Erhart". Pre

vicepreședinte al Consiliului Național 
al F.D.U.S., reprezentanți ai condu
cerii unor ministere și instituții cen
trale, oameni de artă și cultură.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București și 
membri ai corpului diplomatic.

★
In aceeași zi, ambasadorul Franței 

la București a rostit o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și tele
viziune.

(Agerpres)

zilei
Au participat reprezentanți ai 

I.R.R.C.S. și Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa, 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au fost prezenți Dhiab M. Al-Al- 
gawi, ambasadorul Republicii Irak la 
București, și membri ai ambasadei.

mieră pe țară. Producție a studiou
rilor americane.

21,50 George Enescu — Rapsodia I. In
terpretează orchestra Filarmonicii 
„George Enescu" din București. 
Dirijor : Mădălin Voicu

22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,25 Buletinul rutier al Capitalei
19,40 Talente muzicale studențești — 

pianistul Mihai Grlgoriu
20,10 Din țările socialiste. Actualități din 

R. P. Mongolă
20,35 Aripi românești. Documentar — 

producție a studioului „Sahiafilm44. 
Regia : Alexandru Gașpar

21,00 Teleenciclopedia( reluare)
21,45 Ansamblul artistic „Mureșul^ din 

Tîrgu Mureș
2’2,05 Telejurnal

Informații utile 
și conducătorii

în scopul cunoașterii proce
durii de urmat în cazul produ
cerii unui accident rutier, de în
deplinirea căreia depinde plata 
justă și la timp a despăgubirilor 
cuvenite. Administrația Asigu
rărilor de Stat informează că, 
atit in baza asigurării prin .efec
tul legii de răspundere civilă 
auto, cit și in baza asigurări* 
pentru avarii auto-casco, în caz 
de accidente, deținătorii și con
ducătorii de autovehicule au de 
îndeplinit, în general, aceleași 
obligații, dintre care se mențio
nează :

— să anunțe imediat organele 
miliției, cerînd întocmirea de 
acte cu privire la cauzele și 
împrejurările accidentului, pre
cum și la pagubele produse ;

— să înștiințeze, în scris. în 
termen de 24 de ore de la pro
ducerea accidentului. unitatea 
ADAS din județul în care își 
au domiciliul ; in cazul produ
cerii accidentului în raza, altui 
județ, înștiințarea se face și la

pentru deținătorii 
de autovehicule

unitatea ADAS din județul res
pectiv ;

— să depună la ADAS actele 
întocmite de organele compe- 

• tente care au constatat acciden
tul produs, precum și alte acte 
ce sînt necesare pentru consta
tarea. evaluarea pagubelor și 
pentru stabilirea drepturilor la 
despăgubire.

La asigurarea prin efectul le
gii de răspundere • civilă auto, 
deținătorul, respectiv conducăto
rul autovehiculului care a pro
dus accidentul, are posibilitatea 
să completeze și să semneze, 
odată cu procesul-verbal de con
travenție ce se întocmește de 
organele de miliție, după caz. o 
înștiințare a unității ADAS des
pre producerea accidentului, pre
cum și încuviințarea cu privire 
la plata despăgubirii. înștiința
rea respectivă se depune la uni
tatea ADAS de către persoana 
păgubită.

• S.O.S. PRIN SATE
LIT. Au intrat în stadiu final 
lucrările în vederea punerii la 
punct a sistemului „Cospas" — 
„Sarsat", care va avea menirea 
de a reduce la minimum timpul 
necesar descoperirii și salvării 
navelor și avioanelor aflate 
în pericol, relatează agenția 
T.A.S.S. Lucrările in vederea 
creării acestui sistem se desfă
șoară in cadrul acordului inter- 
guvernamental sovieto-ameri- 
can din 1977, la ele aderind Ca
nada și Franța. Pentru desco
perirea navelor și avioanelor 
aflate în pericol se va desfă
șura următorul proces : pe or
bite polare vor fi plasați cițiva 
sateliți artificiali ai Pămintului; 
aparatele de la bordul lor vor 
acoperi prin control radio prac

tic întreaga suprafață a Pămîn- 
tului. Pentru cazul unei catas
trofe pe mare sau in aer, toate 
navele și avioanele țărilor par
ticipante vor fi înzestrate cu 
balize automate care vor trans
mite semnale din 50 in 50 de 
secunde. La recepționarea sem
nalului, satelitul 11 va retrans
mite spre centrul terestru cel 
mai apropiat al sistemului, iar 
de acolo vor fi anunțate, la cen
trul național al țării de origine, 
în vederea intrării imediate în 
acțiune. ’ coordonatele balizei 
(respectiv ale navei) cu o preci
zie de 2—4 kilometri.

• TOT MAI MULT ȚI
ȚEI DIN ZĂCĂMINTELE 
SUBMARINE. Ca urmare a 
progreselor continue în tehnica

TELEGRAME
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socialis
te România, a primit o telegramă din 
partea tovarășului Lubomir Strougal, 
președintele Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, in care acesta 
mulțumește pentru felicitările adresate 
cu prilejul reînvestirii sale în 
funcție.

In telegramă se exprimă convin
gerea că guvernele țărilor noastre își 
vor dezvolta în continuare relațiile 
de prietenie și colaborare multilate
rală, in spiritul hotărîrilor recentei 
întilniri la cel mai înalt nivel a con
ducătorilor de partid și de stat ai 
celor două țări, în interesul bunăstă
rii popoarelor noastre, al socialismu
lui și păcii în lume.

★
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- 

nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit o telegra
mă din partea primului ministru al 
Nepalului, Surya Bahadur Thapa, 
prin care se transmit sincere mulțu
miri pentru felicitările adresate cu 
prilejul numirii sale în această func
ție. tn telegramă se exprimă dorința 
ca relațiile de prietenie și coopera
re dintre cele două țări să se întă
rească în viitor.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16, 

17 și 18 iulie. In țară : Vreme caldă. 
Cerul va fi variabil, cu înnorări mai 
pronunțate în cursul după-amiezelor. 
Pe alocuri, în zonele de deal și de 
munte vor cădea ploi cu caracter de 
aversă. însoțite de descărcări electrice. 
Vîntul va sufla slab, pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 10 și 20 de grade, iar cele maxime 
între 23 și 33 de grade. în București s 
Vreme caldă, cu cerul variabil, favo
rabil ploii de scurtă durată, în cursul 
după-amiezelor. Vîntul va sufla slab. 
Temperaturile minime vor oscila între 
16 și 18 grade, iar cele maxime în jur 
de 30 de grade.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FftU’UAOT 
UniVE^iâOă’QI 

BUCURESTI-ROMANIA

Mai Intîi s-a inaugurat — și a pri
mit primii oaspeți — „Satul Univer
siadei" (la „primăria" cochetei așe
zări studențești am aflat că, pină 
ieri, sosiseră sportivi și oficiali din 
16 țări) ; la cîteva zile ș-a deschis 
centrul principal de presă, în clădirea 
conservatorului „Ciprian Porumbes- 
cu“... Una cite una, bazele sportive 
și celelalte amplasamente puse la 
dispoziția studenților sportivi din 
întreaga lume își deschid porțile, 
fiind gata pentru start — dumini
că, pe stadionul „23 August" din 
Capitală — în cea mai importantă 
competiție internațională a anului : 
Jocurile Mondiale Universitare. Fe
bra pregătirilor — în tabăra gazde
lor, a sportivilor, a ziariștilor, a ofi
cialilor — se simte pretutindeni, 
orice amănunt contind, desigur, în 
lupta sportivă pentru (cucerirea lau
rilor marii întreceri, pentru obți
nerea unor performanțe cit mai 
bune, pe măsura notorietății și pres
tigiului numeroșilor campioni și 
recordmani mondiali, olimpici și 
europeni ce și-au anunțat prezența 
la Universiada bucureșteană.

Vedete de primă mărime vom 
vedea, practic, la toate cele zece 
discipline sportive incluse in pro
gramul actualei competiții mondiale 
studențești. Lâ baschet — Sport lan
sat, în urmă cu 90 de ani. de studen
ții unui mic colegiu american de lingă 
Boston — „capul de afiș" îl dețin 
reprezentativele universitare ale 
Uniunii Sovietice, Statelor Unite ale 
Americii, Iugoslaviei, Braziliei, țări 
care, în anii din urmă, domină cu 
autoritate arena baschetbalistică 
mondială. Din rîndul scrimerilor de

R. D. GERMANĂ :

Armonii urbanistice

AGENDA UNIVERSIADEI

PREGĂTIRI FEBRILE 
ÎNAINTEA STARTULUI

• Vedete ale sportului mondial — pe toate arenele bucureștene
• In „Satul Universiadei”, pînă ieri, sportivi și oficiali din 16 
țâri • Manifestări culturale și distractiv-recreative, precum și 
dezbateri, cu participare internațională, privind mișcarea stu

dențească mondială

marcă face parte (notăm cu bucu
rie !) și floretistul nostru Petru Kuki 
(medaliat cu argint la campionatele 
mondiale de la Clermont-Ferrand).

Concursul de gimnastică se anunța 
și el ca unul din punctele forte ale 
Universiadei. în ce privește gimnasti
ca este de subliniat faptul că echipe
le noastre studențești și grupul de 
oficiali și arbitri români au făcut 
luni o repetiție generală, la. Palatul 
Sporturilor, cu ocazia unei ' intrșperi- 
demonstrative cu public. Tri' âVan-' 
premieră : elemente de maximă di
ficultate în' exercițiile gimnastelor, 
aparatele noi montate pe un podium 
special, ca la competițiile de mare 
anvergură, afișajul electronic al no
telor, anunțarea rezultatelor prin 
megafoane în limbile oficiale ale 
Universiadei — româna, franceza și 
engleza.

înotul (la bazinul „23 August"), să
riturile de la trambulină (la ștrandul 
Tineretului) și polo pe apă (la bazi
nul Dinamo) sînt — toate împreună 
și fiecare în parte — atracții pentru 
public. La acest capitol este de 
reținut foarte buna formă a cam
pioanei noastre Carmen Bunaciu, 
care deține la această oră . cele mai 
bune performanțe mondiale ale anu
lui, la 100 m și 200 m spate. La polo, 
echipa studenților români aspiră, de 
asemenea, la o medalie ; sperăm cu 
toții că va fi de aur, la fel ca acum 
patru ani, la Universiada de la So
fia. Performanța ar fi cp atit mai 
valoroasă Cu cit la .turneu (14 echipe) 
și-au anunțat participarea redutabi
lele selecționate ale studenților din 
Uniunea Sovietică, Ungaria, Iugo
slavia, Cuba, S.U.A., Spania, Olanda 
etc.

Ași ai rachetei vor evolua și pe te
renurile binecunoscutei arene „Pro
gresul". Citeva nume : cehoslovacul 
Ivan Lendl (învingătorul recent al 
americanului McEnroe — cîștigătorul 
„Wimbledon“-ului ’81), Thomas Eme- 
ric (R. D. Germană), Virginia Ruzici, 
Florența Mihai (distinse cu „aur" la 
Universiada mexicană, de acum doi 
ani). Florin Segărceanu, Andrei Dîr- 
zu,, învingătorii merituoși ai argenti
nienilor ..Guillermo Vilas și.Josă Luis 
CTdrcîri prbbâ'“de dublu a rneciulul 
de Ia Timișoara dintre echipele Ar
gentinei și . României din cadrul „Cu
pei Davis".

în perioada Universiadei, sportivii, 
oficialii, ceilalți invitați vor avea 
posibilitatea, in momentele de re
paus, să participe la programe recre
ative — la platforma culturală din 
satul Universiadei, la „Ecran club", 
la Casa.de cultură a studenților „Gri- 
gore Preoteasa" și la Complexul Tei. 
Programul cultural va fi inaugurat 
sîmbătă și se va încheia la 30 iulie, 
printr-un grandios carnaval al pri
eteniei, la Complexul Tei, după fes
tivitatea de închidere a Universiadei. 
In timpul zilei, in săli și pe terenuri 
în aer liber vor avea loc activități 
recreativ-distractive, la alegerea 
partjcipanților, iar seara (de la orele 
18 la 20) programe de cîntece și dan
suri folclorice, dansuri moderne, con
certe de muzică cultă și ușoară, tea
tru, gale de filme.

Ion DUM1TRJU

Excursii la Universiada 
de la București

Apelînd la serviciile oficiilor ju
dețene de turism puteți asista la 
competițiile sportive ce vor avea 
loc la București în timpul Univer
siadei '81 (19—30 iulie).

Se pot procura bilete la cel puțin 
2—3 competiții.

Cu acest prilej se organizează și 
turul Capitalei.

Transportul se asigură cu trenul, 
cu autocaftil și microbuzul, precum 
și cu autoturismele proprietate per
sonală.

Bogatul program competițional de 
inalt nivel, precum și baza mate
rială special amenajată pentru des
fășurarea în cele mai bune condiții 
a Universiadei ’81 vor satisface 
cele mai exigente gusturi.

Agențiile și filialele de turism din 
Întreaga țară au început înscrierile 
pentru cei ce doresc să participe la 
acest important eveniment. sportiv 
găzduit de țara noastră.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• După disputarea a șase runde, 

in turneul internațional de șah' de 
la Baden Baden (R.F. Germania) 
conduc marii maeștri Anthony Miles 
(Anglia) și Zoltan Ribli (Ungaria) cu 
cite 5 puncte.

Marele maestru român Florin 
Gheorghiu, care în runda a 5-a a 
cîștigat la Nikola Stajcici (Iugosla
via), iar in runda a 6-a l-a învins pe 
marele maestru Karoly Honfi (Un
garia), se află pe locul trei. Cu 4 
puncte.

• In turneul internațional feminin 
de tenis care are loc la Kitzbuehel 
(Austria), in primul tur, Virginia 
Ruzici a invins-o cu 7—5, 6—0 pe 
Anne Hendrickson (S.U.A.).
• In turneul internațional feminin 

de șah de la Nalenchowe (Polonia), 
după 4 runde in clasament se mențin 
lidere Lia Bogdan (România) și 
Fanny Heemskerk (Olanda), cu cite 
3 puncte. în runda a 4-a, Lia Bogdan 
a remizat cu poloneza Sikora.

de exploatare a zăcămintelor 
submarine, pînă la sfîrșitul 
acestui secol cam jumătate dio 
producția petrolieră mondială va 
fi obținută de pe fundul mărilor. 
In prezent, un sfert din țiței are 
această proveniență. Regiuni și 
adîncimi considerate pînă deu
năzi inaccesibile cedează în fata 
tehnologiilor moderne. Dacă în 
urmă cu 15 ani nu se puteau încă 
efectua forări marine la adin- 
cimi de peste 150 metri, astăzi 
se ajunge pînă în străfundurile 
oceanelor. Ia 1 500 metri. Con
form datelor publicate de revista 
americană de Specialitate „Oii 
and Gas Journal", în lume (cu 
excepția țărilor socialiste) există 
azi peste 500 de platforme pe
troliere de foraj. Dintre acestea. 
89 sînt staționate în largul coas
telor Europei. 169 în dreptul 
țărmurilor nord-americane. 81 în

Pentru studenții institutelor de 
construcții și arhitectură din Dresda 
sau Leipzig, odată cu terminarea ulti
mului examen, a început „al treilea 
semestru", deosebit de cele calenda
ristice prin faptul că nu prevede 
cursuri și lucrări de laborator, ci... 
deplasări pe teren. Locul căminului 
studențesc îl ia un imens camping, 
iar al amfiteatrelor — schelele. Căci 
al „treilea" semestru nu este altceva 
decit practica pe care studenții o 
efectuează pe șantierele de construc
ții ale, capitalei, în acest an. la 
Berlin-Marzahn. Acesta este cel mai 
nou șantier și cartier de locuințe de 
aici, locul de întîlnire a studenților 
cu mii de tineri meseriași și munci 
tori veniți de pe 
întreg cuprinsul 
țării.

In urmă cu cinci 
ani, Marzahn nu 
exista decit sub 
formă de machetă. Din 1977 șl pînă în 
prezent au fost înălțate aci 18 000 lo
cuințe, oină , la sfîrșitul anului cifra 
urmînd să ajungă la 20 000. Odată cu 
blocurile de locuințe se realizează 
amenajările social-culturale. Nu lipr 
seșc, firește, complexele comerciale, o 
mare policlinică, cluburile, centrele de 
Servicii pentru populație, cel mai re
cent inaugurat fiind un cochet cine
matograf.

Străbătînd arterele largi ale car
tierului, cu blocuri înalte, ajungi, la 
un moment dat. în mijlocul unui sat 
cu căsuțe mici, întortocheate, ascunse 
de vegetația abundentă. Este satul 
Marzahn, aflat odinioară la distanța 
apreciabilă de 10 km de Berlin și 
care, înglobat în planul cartierului 
— capriciu urbanistic sporind farme
cul acestuia — a ajuns azi centrul 
unei moderne așezări care, in 1985, 
cînd lucrările de construcție vor fi în 
linii mari încheiate, va număra 
100 000 locuitori.

Marzahn oferă insă și alte dovezi 
ale ' fanteziei arhitecților și construc
torilor berlinezi, ale felului cum au 
știut să imprime, chiar la nivel de 
stradă sau clădire, o notă aparte. „Tu 
unde stai ?“ poți auzi pe cite o 
fetiță întrebînd vreun băiețel, unul 
din noii „locatari" ai unei străzi ori
ginale din cartier. „In casa elefan
tului", vine răspunsul prompt. In
tr-adevăr. fiecare bloc poartă ca

însemnări de călătorie

emblemă distinctivă silueta unui 
animal : un tigru, un elefant, un 
ciine, o vulpe — simboluri ușor de 
recunoscut de către cei mici, pentru 
care, adesea, blocurile nu oferă des
tule elemente de orientare...

Berlin-Marzahn este, desigur, un 
exemplu elocvent pentru eforturile ce 
se depun in această țară în con
strucția de locuințe, considerată 
preocupare centrală a programului 
social. Numai în capitală urmează a 
fi construite în intervalul 1976—1990 
200 000 apartamente noi ; alături de 
acestea, alte 100 000 apartamente vor 
intra in fondul locativ în urma mo
dernizării și restaurării unor clădiri 
vechi. Atenția deosebită’ ce se acordă 

acestora se în
scrie în preocu
pările de folosire 
mai eficientă a 
suprafețelor de 
construcție, con

comitent cu păstrarea unor edi
ficii valoroase din punct de ve
dere arhitectural. Cartiere întregi, 
străzi și clădiri izolate ■ datînd 
din secolul trecut, care nu mai 
sînt într-o stare bună și nu mai co
respund cerințelor confortului mo
dern, nu vor mai cădea pradă buldo
zerelor. Cu un efort care nu rareori 
depășește pe acela al construirii unui 
apartament nou, ele vor fi „întine
rite". Cîștigul .mare pe care, o aseme
nea întreprindere il reprezintă pen
tru fața orașului este evident străbă
tînd artere ca Schdnhauser Allee sau 
Arnimplatz.

Aceste două tendințe se intîlnesc, 
armonios reunite, pe Strasse der 
Befreiung (Strada Eliberării), chiar 
dacă la prima vedere juxtapunerea 
nou-vechi e neașteptată. Blocurile noi 
cu cite 10 etaje sînt dispuse retras, 
incit lasă locul unui șir de case co
chete, grațioase, contrastind nu nu
mai prin dimensiuni, dar și prin colo
ritul viu cu arhitectura sobră și func
țională din planul secund.

Cum s-a subliniat și în cadrul Con
gresului al X-lea al P.S.U.G.. Întrea
ga activitate de construcții trebuie să 
se concentreze în aceeași măsură a- 
supra calității și cantității — trăsă
turi pe care un tur al vechiului și al 
noului Berlin le confirmă pe deplin.

Mariana SASARMAN

„Romănia-film" prezintă: „AM O TDEE“

Scenariul : Mircea Radu Iacoban ; 
Decoruri : Gabriela Ricșan ; Costu
me : Florentina Ileana Mirea ; Mu
zica : Temistocle Popa ; Coloana so
noră : Tiberiu Borcoman și Nicolae 
Ciodca ; Montajul : Viorica Petro- 
vici ; Imaginea : Alexandru Groza.

Un film de : Al. G. Croitoru. Cu: 
Petre Gheorghiu, Valentin Plătărea- 
nu, Ovidiu Schumacher, Jean Con
stantin, Dem Rădulescu, Ștefan Ta-

palagă, Geo Saizescu, Cornel Re
vent. Mihai Mereuță, Dumitru Ru- 
căreanu, Horațiu Mălăeie, Radu 
Gheorghe, Florin Vasiliu, Nicu Con
stantin și Stela Popescu. Vasilica 
Tastaman, Rodica Popescu. Melania 
Cirje, Anda Caropol, Camelia Zor- 
lescu, Paula Rădulescu.

Film realizat in studiourile Cen
trului de producție cinematografică 
„București".

însă, vezi, ei s-au gîndit...
(Urmare din pag. I)

prin praxa omului cu ex
periență.

Și, cum o invenție rămî- 
ne idee platonică fără un 
intreg angrenaj uman care 
să-i dea existență econo- 
mico-socială (cine mai um
blă astăzi după gratuitul 
perpetuum mobile ?), coo
perativa agricolă de pro
ducție din Viile Noi a ma
terializat in secția sa de 
„confecții metalice" tubu
rile, prin entuziasmul ingi
nerului Ion Trocan, al 
maistrului Ștefan Gabor și 
al muncitorilor Ion Pavel, 
Virgil și Mircea Cristea 
(frați), împreună cu întrea
ga lor echipă.

Dar, deși materializa
tă in sinea ei — in
venția grupului de constăn- 
țeni își căuta încă justifi
carea, își căuta o hală- 
pilot. Adeziunea a venit 
din două părți: din par
tea inginerei Maria Piv- 
nicov, directoarea Com
binatului de pui de carne 
din Cumpăna, și din partea 
ing. Nicolae Nicolae, direc
torul complexului avicol 
Li mina.

în curind ea va intra in- 
tr-o altă stație-pilot. la 
grajdurile complexului de 
îngrășare a tineretului tau

rin din Tortomanu, unde 
este director însuși Neno
vici, susținătorul moral al 
invenției.

După o discuție documen
tară cu inginerul Constantin 
Nenovici, om de largi ori
zonturi în științele agricole, ” 
am plecat cu inginerul 
Grădinaru spre Cumpăna 
să văd „minunea" la fața 
locului. Fața locului era 
compusă dintr-o succesiune 
de hale cu pui de aur, mai 
multi decit la toate curțile 
împărătești din iume. Cam 
45 000 de pui pe hală. înain
te însă de a intra în hale, 
văzind niște grămezi de făi
nă de mălai, am întrebat-o 
pe directoare cu ce sînt 
hrăniți puii și mă simt obli
gat moralicește să reproduc 
rețeta pentru lămurirea 
unor consumatori cinici și 
panicarzi după Care puii 
cumpărați de la stat sint 
hrăniți cu chimicale. Iată 
rețeta : 60 la sută făină de 
porumb, 32 la sută soia, 2 
la sută drojdie de bere, 4 
la sută făină de pește, iar 
restul un complex de vita
mine și minerale pentru 
menținerea sănătății și re
ducerea mortalității orătă
niilor.

Am văzut utilizarea in
venției in trei hale. In pri

ma, tuburile din cornișe 
aveau sitele de cuprindere 
sus de tot, în a doua ceva 
mai jos, in a treid aproape 
la statura omului. Se tato
nează deci poziția cea mal 
rentabilă.

In ajutorul acestei inven
ții, aș zice pitorești, dar cu o 
aplicabilitate mult mai lar
gă decit cea descrisă mai 
sus (in hale industriale cu 
gaze toxice, de pildă), a ve
nit și ochiul specialist, al 
savantului în materie, de la 
Stațiunea centrală de cer
cetări avicole Baloteștl. In
ginerii Ion Chiornică și 
R. Wagner au adus aparate 
de măsurare precisă a flu
xului de umiditate și căl
dură. Diagrama de înregis
trare a termohidrografului 
seamănă cu o electrocardio
gramă. Ea arată că invenția 
dă roade : ceea ce simțisem 
eu, empiric, cu respirația, 
în purificarea și uscarea 
aerului din hală, este dove
dit pe hîrtie. Cu titlu de 
nostimadă, termohidrogra- 
ful este și un bu,p suprave
ghetor, care urmărește 
munca în tura de noapte a 
lucrătorilor din hală. Dacă 
aceștia trag ctimva chiulul 
si dorm, temperatura scade.

In fine, de largă înțele
gere față de invenție s-a 
dovedit și O.S.I.M.-ul, pe

care unii inventatori (și, fi
rește, mulți pretinși inven
tatori) aruncă tot felul de 
ponoase. înregistrată la 
începutul lui 1981 sub titlul 
de „Regenerator de căldu
ră în contracurent cu fan
tă", invenția a primit în
tr-un termen record aviz 
favorabil.

Iată drumul pînă acum 
deloc accidentat al unei in
venții cu mari șanse econo
mice și igienice în agricul
tură (deocamdată !) și cu 
posibilități rapide și ieftine 
de materializare. Să tragem 
deci linia și să facem soco
teala : un inginer o iscodeș
te, un altul o susține entu
ziast șl o detaliază ca un 
coautor moral. Un C.A.P. 
se oferă să o materializeze, 
două crescătorii de pui șl 
un complex de Îngrășare a 
tineretului taurin îi creează 
condiții de stații-pilot. O 
stațiune centrală de cerce
tare ii calculează virtuțile. 
O.S.I.M.-ul se arată des
chis, receptiv noii invenții. 
Ce mai rămîne, așadar, 
decit să-i felicităm pe toți 
cei ce au pus suflet la plă
mădirea și demonstrația 
ei și să urăm tuturor in
vențiilor născute din creie
rul și inima acestui neam 
inventiv un destin similar.

RETLJTINDENI
dreptul Americii de Sud. 70 în 
Extremul Orient și Australia. 52 
în dreptul Africii și 45 în zona 
Golfului.

• UN NOU DISPO
ZITIV DE CAPTARE A 
ENERGIEI SOLARE, -se
rala solară" realizată la Institu
tul de tehnologie din Georgia 
(S.U.A.) se anunță o noutate în 
gama procedeelor de captare a 
energiei solare. O bandă din me
tal sau dintr-un material reflec
tant este rulată așa cum sînt 
încolăcite spiralele cochiliei de 
melc, iar fiecare spiră este ori

entată cu precizie pentru a se 
obține o focalizare maximă a 
razelor solare. Eficacitatea aces
tui dispozitiv de concentrare a 
razelor solare este sporită de un 
computer care calculează un
ghiul optim de incidență.

• FIBRA DE STICLĂ 
ÎN ORTOPEDIE. In looul 
tradiționalului ghips, ortopezii 
vest-germarti propun. pentru 
imobilizarea și proteiarea frac
turilor, un material ușor și prac
tic bazat pe fibră de sticlă, 
înainte de întrebuințare, acesta 
se înmoaie în apă, după care se

aplică, asemeni unei feșe obiș
nuite, in jurul locului traumati
zat. După o jumătate de oră, 
bandajul se întărește.

• PACIENTUL-RO- 
BOT. Pentru studenții în me
dicină, o firmă japoneză a 
realizat un robot programat să 
reacționeze aidoma unei ființe 
umane. Inclusiv să... moară, 
mai bine-zis, să simuleze toate 
fazele care preced decesul. In 
acest timp, studentul poate efec
tua un masai cardiac, poate 
practica respirația gură la gură 
etc. Un ecran indică cum reac
ționează „pacientul" dacă ritmul 
cardiac se restabilește. Robotul 
acceptă, de asemenea, diverse 
medicamente, iar ecranul afi
șează ansamblul reacțiilor față 
de un medicament sau altul.

• BANCĂ DE VIRUȘI. 
Centrul de la Miinchen al O.M.S. 
(Organizația Mondială a Sănă
tății) a realizat prima bancă de 
date asupra virușilor. Banca 
furnizează, la cerere Informații 
asupra unui mare număr — 
circa o mie — de viruși cunos- 
cuți. Nu este vorba numai de 
dimensiunile, structura și pro
prietățile virușilor, ci și de bo
lile pe care ei le provoacă, pre
cum și de modalitățile de com
batere a acestor boli.

• LASERUL ÎN VINI-
FICAȚIE. Degustătorii de vin
riscă să devină șomeri ca ur
mare a unei invenții califor- 
niene, un dispozitiv pe bază de 
laser care analizează în amănun
țime compoziția vinului, stabilind

totodată $1 calitatea sa. Datele 
stabilite (diferitele principii 
componente, procentajul de za
hăr etc.) sînt afișate pe un 
ecran cu cristale lichide (ase
mănător celui cu care sînt pre
văzute ceasurile electronice), iar 
apoi sînt imprimate sub forma 
unei etichete care se atașează 
fiecărei butelii.
• COSMETICĂ... OVI

NĂ. Experimente ce se desfă
șoară într-o cooperativă agricolă 
din Ungaria au certificat efici
ența tratării oilor cu o soluție 
specială menită a stimula dez
voltarea „podoabei lor capilare". 
Fricționind oile sau injectîndu-le 
respectiva loțiune, cantitatea 
linii sporește, de asemenea, ca
litatea acesteia, iar creșterea 
este mai rapidă.

c

Casa.de


în Comitetul pentru dezarmare de la Geneva

România se pronunță pentru interzicerea 
noilor arme de distrugere in masă

GENEVA 14 (Agerpres). — Comi
tetul pentru dezarmare de la Geneva 
dezbate, în prezent, tema interzicerii 
noilor tipuri și sisteme de arme de 
distrugere în masă. In cadrul lucră
rilor a luat cuvîntul reprezentantul 
țării noastre, care, prezentînd poziția 
consecventă a României în a- 
cest domeniu, a arătat că, în 
repetate rînduri, țara noastră, pre
ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au subliniat că trebuie să 
facem totul pentru ca minunatele cu
ceriri ale științei și tehnicii moderne 
să nu fie puse în slujba distrugerii 
și războiului, ci să fie folosite pen
tru bunăstarea și fericirea tuturor 
popoarelor. Este necesar ca toate 
națiunile lumii să se ridice cu hotă- 
rire în apărarea dreptului fundamen
tal al omului — dreptul la viață, la 
pace, la existență liberă. Această po
ziție principială a României, a spus 
vorbitorul, pornește de la pericolele 
deosebite ale utilizării științei și teh
nologiei în scopuri militare, adevărat 
motor al cursei înarmărilor, in pri
mul rînd în domeniul nuclear. Mili
tarizarea științei conduce la creșterea 
instabilității pe plan internațional, 
generează iluzia periculoasă a mira
colelor tehnice, care întrețin ideea 
posibilității utilizării forței în rela
țiile dintre state, constituind, tot
odată, un obstacol grav în calea pro

Acțiuni ale forțelor patriotice namibiene
UN COMUNICAT AL S.W.A.P.O.

LUANDA 14 (Agerpres). — Organi
zația Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) a anunțat, intr-un 
comunicat publicat luni la Luanda, că 
forțele patriotice namibiene înregis
trează noi succese in lupta împotriva 
trupelor de ocupație sud-africane, re
latează agenția Angop. S.W.A.Pfo. 

gresului economico-social al tuturor, 
în primul rînd al țărilor în curs de 
dezvoltare, în calea transferului do 
tehnologii în numeroase domenii, in
clusiv in cel al utilizării pașnice a 
energiei nucleare. Folosirea a 40 la 
sută din resursele financiare mondia
le pentru producerea de noi arme, 
într-o lume confruntată de proble
mele deosebit de grave ale subdez
voltării, crizei energetice, nu poate 
fi acceptată. Iată de ce delegația 
română — a spus vorbitorul — se 
pronunță cu hotărîre pentru interzi
cerea noilor arme și sisteme de ase
menea arme, a utilizării descoperiri
lor științei și tehnicii în scopul dis
trugerii umanității.

In continuare, reprezentantul ro
mân a prezentat o serie de propuneri 
privind temele concrete pe care Co
mitetul pentru dezarmare de la Ge
neva ar urma să le abordeze în 
cadrul dezbaterilor la acest punct. El 
a arătat că, pină la încheierea unui 
acord care să interzică utilizarea in 
scopuri militare a noilor descoperiri, 
s-ar putea acționa pentru ca toate 
statele ce dețin cea mai mare pon
dere în cercetarea și dezvoltarea mi
litară să adopte măsuri unilaterale, 
pe plan național, care să oprească 
cercetările în vederea producerii de 
noi tipuri și sisteme de arme de dis
trugere în masă.

precizează că luptătorii Armatei Popu
lare de Eliberare a Namibiei au lan
sat în prima săptămînă a lunii iulie 
o serie de acțiuni ofensive în distric
tele Oukwanyama și Uukwaluudhi, 
provocînd inamicului pierderi grele și 
capturînd diverse materiale de război.

La reuniunea de la Madrid

Reafirmarea necesității de a se aplica 
principiile relațiilor dintre state

MADRID 14 (Agerpres). — Cores
pondență de la Radu Adrian : în 
grupul de redactare al reuniunii ge- 
neral-europene -de la Madrid privind 
principiile înscrise în Actul final al 
C.S.C.E. a fost convenit, după susți
nute negocieri, un nou text care com
pletează partea introductivă a acestui 
capitol al documentului final al reu
niunii. Potrivit acestui text, statele 
participante își exprimă hotărîrea de 
a îndeplini în mod constant toate pre
vederile Actului final și, în special, 
de a respecta și aplica in practică, cu 
strictețe și fără rezerve, toate cele 
zece principii care guvernează rela
țiile reciproce dintre statele semna
tare ale Actului final, independent de 
sistemul lor politic, economic sau so
cial, precum, și de mărimea lor, situa
ția lor geografică sau nivelul de dez
voltare economică, inclusiv angaja
mentul de a desfășura relațiile lor 
cu toate celelalte state în spiritul a- 
cestor principii.

Și in grupul de redactare care se 
ocupă de cooperarea în domeniile 
economiei, științei și tehnicii și me
diului înconjurător au fost concordate 
în ultimele zile mai multe texte. Unul 
dintre acestea, la convenirea căruia 
delegația română și-a adus o contri
buție efectivă, reafirmă hotărîrea 
statelor participante de a promova 
relații economice stabile și echitabile 
in interesul reciproc al tuturor sta
telor și, în acest spirit, de a participa 
la promovarea și întărirea cooperării 
economice cu țările în curs de dez
voltare, în special cu cele mai puțin 
dezvoltate. în acest context, este 
subliniară, totodată, utilitatea identi
ficării și executării în cooperare cu 
țările în curs de dezvoltare de pro
iecte concrete în scopul de a contri
bui la dezvoltarea economică a aces
tor state.

O altă prevedere, rod de asemenea 
al eforturilor depuse de mai multe 

Conferința internaționala de la Bagdad
Intervenția reprezentantului român

state, printre care România, Iugosla
via, Austria, Olanda și Irlanda, se re
feră la hotărîrea țărilor participante 
de a contribui prin eforturi comune la 
instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale, la realizarea strategiei 
celui de-al treilea Deceniu al Națiu
nilor Unite pentru dezvoltare. Statele 
participante recunosc, totodată, im
portanța începerii negocierilor globale 
de interes comun privind cooperarea 
economică internațională. In cadrul 
negocierilor din acest grup de redac
tare, o atenție deosebită a fost acor
dată contribuției utile a Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru Eurooa 
(C.E.E./O.N.U.) la aplicarea multila
terală a dispozițiilor Actului final re
feritoare la cooperarea în domeniile 
economiei, științei și tehnologiei și 
mediului înconjurător. Conștiente de 
potențialul C.E.E./O.N.U. de a inten
sifica cooperarea în aceste domenii, 
statele participante recomandă, prin- 
tr-un alt text convenit, folosirea de
plină a cadrului C.E.E./O.N.U. în 
scopul continuării și consolidării apli
cării prevederilor corespunzătoare ale 
Actului final în interesul tuturor țări
lor membre, inclusiv al țărilor din 
zona europeană care sînt în curs de 
dezvoltare din punct de vedere eco
nomic.

Merită a fi evidențiată, în același 
timp, și recomandarea adresată de 
statele participante în legătură cu ac
tivitățile desfășurate de C.E.E./O.N.U. 
referitoare la obstacolele din calea 
comerțului. în acest context, se con
sideră necesar ca lucrările viitoare in 
acest domeniu să fie orientate în spe
cial în vederea identificării acestor 
obstacole, a examinării lor în scopul 
găsirii de soluții pentru reducerea 
acestora și eliminarea lor progresivă, 
contribuind în acest fel Ia dezvoltarea 
armonioasă a relațiilor economice în
tre țările participante.

Festivități cu prilejul 
sărbătorii naționale 

a Franței
PARIS 14 (Agerpres). — Sărbă

toarea națională a Franței — 14 iu
lie — a fost marcată la Paris prin 
tradiționala paradă militară. Potrivit 
tradiției, parada s-a desfășurat pe 
Champs Elysee, în prezența șefului 
statului, Francois Mitterrand, șl a 
membrilor guvernului. Manifestări 
consacrate zilei de 14 iulie s-au des
fășurat și în alte orașe ale Franței.

Tîrgul internațional 

„Fikin —1981" 

Pavilionul românesc 
yizitat de oficialitățile 

zaireze
KINSHASA 14 (Agerpres). — 

La Kinshasa a fost inaugurată 
o nouă ediție a Tîrgului interna
țional — Fikin-1981. La acest 
tîrg sînt prezente 21 de state, în
tre care și România. Primul co
misar de stat, Nsinga Udjuu 
Nogwanilebi Untube, reprezen
tant personal al președintelui 
Zairului, Mobutu Șese Seko, în
soțit de viceprim-comisarul de 
stat și comisar de stat la, Depar
tamentul Afacerilor Externe și 
Cooperării Internaționale, Bom- 
boko Lokumba, și alte oficiali
tăți zaireze au vizitat pavilio
nul României. La standurile în 
care sînt expuse mărfurile între
prinderilor de comerț exterior 
românești, oficialitățile zaireze 
au apreciat în mod deosebit pro
dusele electronice, ale industriei 
chimice și petrochimice, indus
triei ușoare și industriei de au
tocamioane și tractoare. Primul 
comisar de stat a adresat repre
zentanților români felicitări pen
tru varietatea și calitatea expo
natelor prezentate.

VARȘOVIA

Deschiderea lucrărilor Congresului 
al IX-lea, extraordinar, al P.M.U.P.

VARȘOVIA 14. — Trimisul Ager
pres, Gheorghe Ciobanu, transmite : 
La 14 iulie, în marea Sală Rotondă 
a Palatului, științei și culturii din ca
pitala Poloniei, s-au deschis lucrări
le Congresului al IX-lea extraordi
nar al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez. La lucrările forumului co
muniștilor polonezi participă 1964 
delegați, precum și invitați — vete
rani ai mișcării muncitorești polo
neze, reprezentanți ai organizațiilor 
obștești și de masă.

în sală se aflau delegații ale unor 
partide comuniste și muncitorești 
din țări socialiste. Delegația P.C.R. 
este condusă de tovarășul Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. Din 
delegație fac parte Paraschiv Benes- 
cu, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar ai Comitetului județean 
Galați al P.C.R., și Ion Cosma, mem

0 declarație a președintelui Comisiei Pieței comune 
privind dobînzile ridicate practicate de S.U.A.
WASHINGTON 14 (Agerpres). — 

într-o declarație făcută la Washing
ton, la încheierea vizitei sale în Sta
tele Unite, președintele Comisiei 
C.E.E., Gaston Thorn, a apreciat că 
reuniunea la nivel înalt a principa
lelor șapte state occidentale indus
trializate, programată, așa cum se 
știe, la Ottawa la 20 șl 21 iulie, va 
reprezenta un succes doar dacă va 
permite „crearea unui climat de în- 
credere“ între șefii de stat și de gu
vern participanți. El a menționat, pe 
de altă parte, că in cadrul întreve
derii pe care a avut-o cu președin
tele Ronald Reagan l-a informat a- 
supra faptului că țările vest-europe- 
ne nu vor putea să suporte la infinit 
nivelul ridicat al dobinzilor asupra 
creditelor practicate de S.U.A., subli
niind, in acest context, necesitatea 
creării unor mecanisme de consulta
re între partenerii occidentali. Gas

bru al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
României la Varșovia.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Stanislaw Kania, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P.

Congresul a ales organele sale de 
lucru și a aprobat ordinea de zi, 
care cuprinde prezentarea Raportu
lui C.C. al P.M.U.P. privind activi
tatea partidului de la Congresul al 
VIII-lea și pînă în prezent, și dez
bateri pe marginea acestui docu
ment, alegerea organelor de condu
cere ale partidului. Vor fi adoptate 
o serie de hotăriri programatice și 
o hotărîre referitoare la marcarea a 
100 de ani de la întemeierea mișcă
rii muncitorești poloneze.

Raportul C.C. al P.M.U.P. a fost 
prezentat congresului de Stanislaw 
Kania.

Lucrările congresului continuă.

ton Thorn a menționat că în țările 
vest-europene există sentimentul că, 
în elaborarea politicii lor antiinfla- 
ționiste. Statele Unite „nu au ținut 
cont în mod suficient de eventualele 
repercusiuni ale măsurilor respective 
pe plan extern".

în încheierea conferinței de presă, 
președintele Comisiei C.E.E. a pre
cizat că a abordat cu șeful executivu
lui american și probleme privind 
schimburile comerciale internațional 
le, chestiuni monetare, precum și a? 
pecte legate de dialogul dintre țări 
industrializate și cele în curs de dez 
voltare. Agenția France Presse amin
tește că, in cursul vizitei sale in 
S.U.A., Gaston Thorn a conferit,, de 
asemenea, cu secretarul de stat, 
Alexander Haig, ministrul de finanțe, 
Donald Regan, și cu reprezentantul 
special al președintelui pentru nego
cieri comerciale, William Brock.

Intr-una din zonele eliberate din Namibia, militari din forțele patriotice iau 
parte la campania de educare a tinerei generații

ITALIA

Se pregătesc noi măsuri cu caracter antiinflationist
ROMA 14 (Agerpres). — La Roma 

au Început marți lucrările unei reu
niuni interministeriale prezidate de 
primul ministru, Giovanni Spado- 
lini, consacrată unuia dintre principa
lele puncte ale programului guverna
mental — problemele economice ur
gente ale Italiei — informează agen
ția ANSA. La reuniune participă mi
niștrii trezoreriei, finanțelor, bugetu
lui și programării economice, indus
triei, muncii, participărilor statului și 
sănătății. Observatorii politici din 
Roma, citați de agenția Reuter, apre

ciază că se așteaptă ca după această 
reuniune guvernul să adopte noi mă
suri economice cu caracter antiinfla- 
ționist. Aceeași sursă, subliniind că 
guvernul de coaliție al Italiei, format 
din reprezentanții a cinci partide po
litice, are de înfruntat o serie de difi
cultăți grave cu caracter economic, 
menționează că, potrivit datelor ofi
ciale, rata inflației este în prezent în 
această tară de peste 20 la sută, iar 
deficitul balanței comerciale a atins 
cifra record de 2,5 miliarde dolari 
(2 900 miliarde lire italiene).

BAGDAD 14 (Agerpres). — Marți 
au continuat la Bagdad lucrările Con
ferinței internaționale pentru con
damnarea agresiunii săvîrșite împo
triva Irakului și națiunii arabe.

în ședință plenară a luat cuvîntul 
prof. George Ciucu, membru al C.C. 
al P.C.R., care, în numele Comitetu
lui Național pentru Apărarea Păcii din 
Republica Socialistă România și al

ORIENTUL MIJLOCIU
Raiduri israeliene asupra unor localități din Liban

BEIRUT 14 (Agerpres). — Avioane 
militare israeliene au întreprins, marți 
după-amiază, un raid împotriva mai 
multor localități din regiunea Damour, 
din sectorul central al sudului Liba
nului, provocînd rănirea a 12 persoa
ne, relatează, potrivit agenției France 
Presse, corespondenții de presă aflați 
în regiune. Au fost vizate îndeosebi 
localitățile Jormok, Wadi Al Akhdar, 
Zifta, la 5 kilometri est de orașul 
Nabatiyeh, sector controlat de forțele 
comune palestiniano-progresiste liba
neze.

Acesta este cel de-al treilea raid e- 
fectuat de avioane militare israeliene

Menahem Begin însărcinat cu formarea guvernului israelian
TEL AVIV 14 (Agerpres). — Pre

ședintele Israelului, Yitzak Navon, 
l-a însărcinat marți pe Menahem Be
gin cu formarea noului guvern is
raelian. Navon l-a desemnat pe 
Begin în această funcție după con
sultările avute cu delegațiile tuturor 
partidelor politice reprezentate în 

Ligii Române de Prietenie cu Po
poarele din Asia și Africa, a transmis 
conferinței un mesaj de salut și a 
prezentat poziția țării noastre de con
damnare a actului agresiv al Israelu
lui împotriva Irakului, a abordat 
unele aspecte ale situației internațio
nale actuale, în general, precum și 
ale situației din Orientul Mijlociu, 
în special.

in Liban in cursul ultimelor cinci 
zile, menționează agenția France 
Presse.

Aviația militară israeliană a re
luat, la o oră după primul raid ae
rian de marți după-amiază, bom
bardarea regiunii Saida și Zifta din 
sudul Libanului, provocînd, potrivit, 
unui prim bilanț, moartea a patru 
persoane și rănirea altor 18 — rela
tează agenția France Presse. Avioa
nele israeliene au continuat apoi să 
zboare de-a lungul coastei libaneze, 
bombardind localitățile Dibiyeh, Naa- 
meh și Barja, precizează aceeași 
sursă.

Knesseth (parlament), format în ur
ma alegerilor legislative de la 30 
iunie. Președintele Navon a primit 
succesiv pe reprezentanții grupării 
Likud, condusă de Menahem Begin, 
ai Partidului Muncii, condus de Shi
mon Peres, și Partidului Național 
Religios. \

GENTIILE DE PRESA l
pe scurt

VIZITA PREMIERULUI UNGAR 
LA ATENA. La 14 iulie, la Atena 
au avut loc convorbiri intre primul 
ministru grec, Gheorghios Rallis, și 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare, Gyorgy Lazar, care 
întreprinde o vizită oficială în 
Grecia.

ÎNTREVEDERE LA BAGDAD. 
Președintele Irakului, Saddam 
Hussein, s-a lntîlnit marți la Bag
dad cu Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei. 
Cei doi interlocutori au trecut în 
revistă ultțmele evoluții ale situa
ției din Orientul 
sebi evenimentele 
nului, informează 
citată de A.F.P.

Mijlociu, îndeo- 
din sudul Liba- 
agenția I.N.A.,

CONVORBIRI 
VEST-GERMANE. 
la Starnberg, în apropierea orașului 
Miinchen, convorbirile oficiale din
tre vicecancelarul și ministrul de 
externe al R. F. Germania, Hans- 
Dietrich Genscher, și losfp Vrhoveț, 
secretarul federal pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia. Pe a- 
genda convorbirilor — relevă agen
ția Taniug — să află o gamă variată 

IUGOSLAVO — 
Marți au început

L

de probleme privind relațiile bi
laterale și aspecte ale situației in
ternaționale actuale.

A ÎNCETAT DIN VIAȚA PRO
ZATORUL BORIS POLEVOI. După 
cum transmite agenția T.A.S.S., in 
urma unei lungi și grele suferințe a 
încetat din viață cunoscutul proza
tor sovietic Boris Polevoi. El este 
cunoscut cititorilor români datorită 
traducerii în limba română >a ro
manelor, nuvelelor și povestirilor 
sale, printre care și romanul „Po
vestea unui om adevărat".

POPULAȚIA MADRIDULUI IN 
SCĂDERE. Potrivit statisticilor date 
publicității la Madrid, populația 
capitalei spaniole a scăzut la 
3 158 818 locuitori la sfîrșitul lunii 
februarie 1981, față de 3 228 057 per
soane recenzate in decembrie 1975. 
Un număr tot mat mare de madri
leni preferă să se 
orașele învecinate 
chiriile sînt 
capitală.

stabilească în 
mai mici, unde 

ieftinemai decit în

s-au deschis lucrările 
a miniș-

LA LIMA
celei de-a V-a Conferințe 
trilor de justiție din țări latino- 
americane, Spania, Portugalia și 

Filipine. consacrată problemelor 
combaterii traficului de droguri și 
stabilirii unor norme juridice co
mune pentru desfășurarea activită
ții societăților străine care operea
ză în economiile naționale ale ce
lor 20 de țări reprezentate la acest 
forum mondial. Lucrările sint pro
gramate să dureze trei zile.

DISTINCȚIE. Cu prilejul Zilei 
naționale a Franței, cunoscutul 
scriitor francez Louis Aragon a fost 
distins cu cea mai înaltă decorație 
națională — cavaler al Legiunii de 
Onoâre. Aragon este în virstă de 84 
de ani.

UN IMPORTANT ZACAMÎNT DE 
GAZE NATURALE de foarte bună 
calitate a fost descoperit în sectorul 
norvegian al platoului continental 
al Mării Nordului, a anunțat com
pania națională de petrol ,.Statoil".

INUNDAȚII ÎN INDIA. Inunda
țiile înregistrate în urma ploilor 
musonice, care au devastat șase 
state din India, au provocat pînă în 
prezent moartea a 217 persoane. 
Potrivit ministrului irigațiilor. A- 
marsee Chaudhary, 46 de persoane 
au pierit în statul Gujarat, 
dărîmăturile caselor distruse 
ploile torențiale.

te

„MARȘUL PENTRU PACE"
Ample acțiuni populare împotriva armelor atomice, pentru crearea unei zone 

denuclearizate în țările nordice
„Problema creării unei zone denu

clearizate în nordul Europei este dis
cutată in toate țările scandinave ; de 
data aceasta, dezbaterea a devenit 
mai amplă și mai profundă ca ori- 
cind" — scrie ziarul „AFTONBLA
DET", unul din cele mai răspîndite 
cotidiane suedeze.

Intr-adevăr, pe măsură ce cursa 
Înarmărilor dobîndește proporții tot 
mai alarmante, opinia publică din a- 
ceastă regiune a Europei, raliindu-se 
reacțiilor firești ale tuturor popoare
lor continentului, iși exprimă, in for
me originale și variate, protestul îm
potriva sporirii iraționale a arsena
lelor militare și îndeosebi a armelor 
nucleare.

„Una din cele mai mari acțiuni 
populare desfășurate din deceniul a- 
nilor ’60 încoace", cum o apreciază 
ziarul vest-german „FRANKFURTER 
RUNQSCHAU", a fost inițiată, zilele 
acestea, de organizațiile de femei din 
țările nordice. Cu un an în urmă, ele 
au adunat 500 000 de semnături pe un 
apel împotriva războiului și înarmă
rii, remis secretarului general al 
O.N.U., K. Waldheim, la deschiderea 
Conferinței mondiale a femeilor, găz
duită în capitala Danemarcei. Da 
data aceasta, „MIȘCAREA FEMEI
LOR PENTRU PACE" din țările nor
dice s-a adresat tuturor celor ce do
resc să lupte pentru apărarea drep
tului suprem al omului, al popoare
lor — dreptul la viață, la libertate : 
„Bărbații care s-au convins că tre
buie să se pună capăt cursei nebu
nești a înarmărilor sint bineveniți la 
manifestările noastre — se preciza în 
chemarea adresată de organizațiile 
femeilor. De asemenea și copiii. E 
vorba mai ales de viitorul lor".

Din această inițiativă a luat naș
tere „MARȘUL PENTRU PACE", 
care a pornit la 25 iunie din Copen
haga și care va străbate timp de 45 
de zile Europa, pe un traseu de 1 122 
km, urmind să se Încheie la Paris, 
în fruntea coloanei se află 40 de 
femei din Norvegia, Danemarca. Sue
dia și Finlanda — cîte zece din fie
care țară nordică. „Revendicarea cea 
mai concretă a demonstrantelor — 
notează «Frankfurter Rundschau» — 
este o zonă denuclearizată in nordul 

Europei și este astfel formulată : 
-Danemarca, Norvegia, Suedia și Fin
landa urmează să-și asume obligația 
de a renunța, in timp de pace, ca și 
in timp de război, la staționarea pe 
teritoriul lor a armelor nucleare. A- 
cest statut ar urma să fie garantat 
de marile puteri»".

Demonstranții au înscris pe pan
cartele lor revendicări ce se bucură 
de o largă audiență în masele popu
lare : „NU ! — armelor nucleare in 
nordul continentului și in întreaga 
Europă" ; „Femeile din țările nordice 
— pentru o Europă lipsită de arme 
nucleare". Dealtfel, ca o expresie a 
voinței solidare de a forma un front 
comun împotriva pericolului cursei 
înarmărilor nucleare, a responsabili
tății comune pentru soarta continen
tului nostru, s-a format „Mișcarea 
adversarilor bombelor atomice din 
Scandinavia și Benelux", cunoscută 
sub denumirea „SCANDILUX", reu
nind reprezentanți ai militanților 
pentru pace din Danemarca. Norve
gia, Suedia și Finlanda, precum și 
din Belgia. Olanda și Luxemburg.

„Transformarea Scandinavici într-e

„Pentru o zonă denuclearizată In 
nordul Europei!" — afiș al inițiatori
lor amplei acțiuni din țările scan

dinave

zonă lipsită de arme nucleare, ga
rantată . prin acorduri internaționale" 
a constituit tema principală și a Con
ferinței sindicale, organizată la finele 
lunii mai, în orașul industrial Aalborg 
din Danemarca. Au participat la a- 
ceastă reuniune pentru pace peste 
1 000 de sindicaliști din țările nordice. 
Deși de orientări politice și ideologi
ce diferite, ei au înscris pe stindar
dul lor, ca obiective comune de luptă, 
pacea, destinderea, dezarmarea. Sin
dicaliștii, reuniți la Aalborg, au a- 
dresat guvernelor Danemarcei. Nor
vegiei, Suediei și Finlandei apelul de 
„a obține, cit mai aurind- posibil, pe 
calea negocierilor, recunoașterea unei 
zone lipsite de arma atomică în nor
dul Europei de către puterile nuclea
re și Națiunile Unite". Participanți! 
și-au exprimat, cu deplin temei, con
vingerea că un tratat corespunzător 
ar avea o mare importanță în special 
pentru securitatea popoarelor scandi
nave, cit și pentru destinderea în în
treaga Europă. în Norvegia, organi
zația sindicală L.O., cu 700 000 de 
membri, s-a angajat activ în campa
nia creării unei zone denuclearizate 
în nordul Europei.

Aceste mișcări și acțiuni populare 
găsesc, cum e și firesc, un ecou tot 
mai puternic în rîndul partidelor po
litice și al reprezentanților lor în 
parlament. După cum s-a anunțat. 
Convenția națională a Partidului 
Muncitoresc din Norvegia a inclus in 
programul electoral al partidului 
ideea creării unei zone denucleari
zate care să includă țările nordice : 
„Norvegia trebuie să acționeze in ve
derea realizării unei zone denuclea
rizate nordice cu scopul de a con
tribui la reducerea armamentelor nu
cleare intr-un context european mai 
larg" — se subliniază în partea pro
gramului consacrat acestei probleme. 
Fostul premier Odvar Nordli a dez
voltat această idee, propunind pentru 
anul 1981 tratative menite să ducă lâ 
înțelegerea referitoare la crearea de 
„zone denuclearizate in Europa". 
Noul premier norvegian. Gro Harlem 
Brundtland, s-a raliat acestei idei.

„Depunem eforturi — sublinia la 
rîndul său premierul danez. Anker 
Jorgensen — pentru a ajunge la ne-

Participanți la „Marșul păcii" Copenhaga-Paris, străbătind prima etapă a iti
nerarului, pe teritoriul Republicii Federale Germania

gocieri prin care să putem stopa 
cursa nebunească a înarmărilor".

Este cunoscut dă inițiativa creării 
unei zone denuclearizate în nordul 
Europei a fost lansată pentru prima 
oară în 1963 de președintele Finlan
dei, Urho Kekkonen, inițiativă extin
să în 1978 și menținută în permanen
tă actualitate de factorii responsabili 
de la Helsinki. în opinia oficialități
lor finlandeze, concretizarea acestui 
demers ar urma să ducă la încheie
rea unui acord garantat de marile 
puteri prin care „nordul Europei să 
fie pe deplin ferit de efectele și re
percusiunile strategiei nucleare, în 
general, și ale noii tehnologii a arme
lor nucleare, in special".

în acest context se Înscriu și de
clarațiile făcute recent ziarului finlan
dez „SUOMEN SOSIALIDEMOKRA- 
ATTI" de Leonid Brejnev, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., în care se subliniază : 
„Uniunea Sovietică are o atitudine 
pozitivă și concretă față de propune
rea privind transformarea Europei 
de nord într-o zonă denuclearizată și 
e.ste gata să-și asume angajamentul 
de a nu folosi arma nucleară împo
triva țărilor din nordul Europei care 
vor face parte din zona denucleari
zată, adică vor renunța la produce
rea,- obținerea șl amplasarea pe teri
toriul lor a armei nucleare". Cu ace

lași prilej s-a menționat că Uniu
nea Sovietică „nu exclude posibilita
tea de a analiza și alte cîteva măsuri 
referitoare la teritoriul sovietic, în 
regiunea învecinată zonei denucleari
zate din nordul Europei".

Dezbaterile ample și profunde ce 
se desfășoară in țările din nordul Eu
ropei în problemele păcii șl războiu
lui confirmă pe deplin aprecierile 
partidului și statului nostru, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu asupra 
necesității stringente de a se trece 
cu toată fermitatea la oprirea cursei 
înarmărilor, la măsuri concrete de 
dezarmare și în primul rînd de de
zarmare nucleară. Dealtfel, In cursul 
itinerarului din toamna trecută al 
președintelui României într-un șir de 
țări nordice, ideea dezarmării nuclea
re a fost evidențiată ca una dintre 
ideile centrale în cadrul schimburilor 
de vederi, găsindu-și reflectarea în 
cuvîntările rostite, ca și în diferitele 
documente semnate.

Angajîndu-se în eforturile generale 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
popoarele din țările nordice consideră 
realizarea unei zone lipsite de arme 
atomice în regiunea lor ca o contri
buție concretă la consolidarea păcii 
și înțelegerii pe continent și în în
treaga lume.

Petre STĂNCESCU

Noi incidente în principalele orașe 
din Marea Britanie

LONDRA 14 (Agerpres). — în Ma
rea Britanie au continuat, în noaptea 
de luni spre marți, incidentele în 
marile centre urbane. Cele mai pu
ternice s-au înregistrat în orașele 
Leicester, Derby, Liverpool, Birming
ham, Coventry, Nottingham, Wol
verhampton, Huddersfield, precum și 
in alte localități mai mici. Pentru 
prima dată s-au înregistrat incidente 
în Scoția, in orașul Dundee.

Luni, primul ministru al Marii 
Britanii, Margaret Thatcher, a vizi
tat orașul Liverpool, unul dintre cele 
mai afectate centre urbane britanice 
de actualul val de violență. Cu acest 
prilej, premierul britanic a declarat 
că incidentele din ultimele 11 zile, 
în care 518 polițiști au fost răniți, 
iar 1719 persoane au fost arestate, 
au fost cele mai neliniștitoare de la 
preluarea conducerii guvernului, în 
mai 1979.

Ministrul britanic de interne, Wil
liam Whitelaw, a anunțat, luni seara, 
că a autorizat forțele de poliție să 
folosească gloanțe de plastic, vehi
cule blindate și tunuri de apă pen
tru a împrăștia grupurile de tineri 
angajate în acțiuni de stradă.

Tribunalele speciale instituite pen
tru judecarea persoanelor arestate în 
cursul incidentelor au pronunțat, în

Negocieri privind aderarea Spaniei la C.E.E.
BRUXELLES 14 (Agerpres). — La 

Bruxelles s-a desfășurat cea de-a 8-a 
sesiune de negocieri între C.E.E. și 
Spania privind aderarea acestei țări 
la Piața comună. Președintele în 
exercițiu al Consiliului ministerial al 
C.E.E., ministrul de externe britanic, 
lordul Carrington, a dat citire unei 
declarații politice a „celor zece", po
trivit căreia Spania trebuie să se an
gajeze că va i introduce sistemul 
T.V.A. (Taxa pe Valoarea Adăugată) 
înainte sau în momentul aderării sale 
la Piața comună — informează agen
ția France Presse. în același’ timp, 
Spaniei i s-a cerut să amîne negocie
rile în sectorul agricol pînă ce „cei 
zece" vor reuși ei înșiși să ajungă la 
un punct de vedere comun în ce pri
vește politica agricolă. Aceste cereri 
au fost formulate de delegația fran

continuare, sute de condamnări la 
Închisoare sau plata de amendă.

Oamenii politici britanici din opo
ziție și-au intensificat criticile la a- 
dresa politicii economice a guvernu
lui conservator, apreciind, potrivit 
agenției Reuter, că la originea ac
tualului val de violență se află con
dițiile grele de viață din marile cen
tre urbane, lipsa de locuințe cores
punzătoare și șomajul. De asemenea, 
sint criticate măsurile de represalii 
anunțate de guvern. Aceste măsuri, 
se spune într-o scrisoare adresată 
primului ministru de un grup de ac
tiviști sindicali și sociali din Londra, 
„nu numai că nu vor soluționa pro
blemele, ci vor exacerba tensiunea 
în marile orașe".

într-o declarație publicată la Lon
dra, Comitetul Executiv al Partidu
lui Comunist din Marea Britanie 
relevă că principala cauză a tulbură
rilor fără precedent care se înregis
trează în ultimul timp în numeroase 
orașe britanice o constituie politica 
antipopulară a conservatorilor. Marea 
Britanie — se spune în document — 
cunoaște, în prezent, rezultatele șo
majului, ale problemei nesoluționate 
a locuințelor, ale rasismului și ale 
stărilor de spirit pe care le încearcă 
milioanele de tineri, atit albi, cit și 
de culoare, cărora actualul guvern nu 
le oferă nici un fel de speranțe.

ceză șl susținute în numele „celor 
zece" de către ministrul de externe 
britanic. în intervenția sa. Andre 
Chandemagor, șeful delegației fran
ceze, a reafirmat poziția țării sale, și 
anume că este necesar ca „cei zece" 
„să fixeze mai intîi regulile de func
ționare a politicii agricole comune și 
apoi să angajeze negocieri în acest 
sector cu Spania".

în declarația de răspuns, ministrul 
spaniol de extern^, Jose Pedro Perez 
Llorca, a apreciat drept inacceptabilă 
orice condiție prealabilă la negocie
rile de aderare a țării sale la Piața 
comună. Totodată, ministrul spaniol 
a insistat asupra necesității menți
nerii „unui ritm constant șl Intens" 
de negocieri In legătură cu preconi
zata aderare a Spaniei la C.E.E.
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